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Tutkimuksemme  tavoitteena  on  tutkia  musiikkiliikunnan  käyttöä musiikillisen  valmennustoiminnan  työtapana. 
Musiikkiliikunta  toimii  työkaluna  kokonaisvaltaiselle  musiikin  oppimiselle ja  tarjoaa  mahdollisuuden  keholliseen 
kokemukseen. Maailma  opitaan  tuntemaan lapselle  luontaisella  tavalla  subjektiivisesti  kehon  kautta  muodostettujen 
kokemusten ja aistimusten avulla. Kehon liike tarjoaa väylän uusien asioiden kokemiseen ja aistimiseen, ja siten asioiden 
merkityssuhteiden saavuttamiseen. 
 
Musiikin varhaiskasvatustoiminta, kuten musiikkileikkikoulu, antaa monelle lapselle ensimmäisen kokemuksen ohjattuun 
musiikin  opiskeluun. Musiikkileikkikoulun jälkeen  jotkut  lapsista  ovat  omaksuneet  riittävästi  taitoja  ja  valmiuksia 
siirtyäkseen  varsinaisiin  instrumenttiopintoihin. Esimerkiksi  musiikkioppilaitoksen  valintaprosessissa  valintojen 
ulkopuolelle jääminen luo lapselle tarpeen musiikilliselle valmennustoiminnalle.  
 
Musiikillinen  valmennustoiminta,  joka tutkimuksessamme  käsittää  ennen varsinaisia  instrumenttiopintoja  tapahtuvan 
musiikki- ja soitinvalmennuksen,  on  kasvattanut  viime  vuosina  suosiotaan. Valmentavaa  musiikinopetusta on  tarjolla 
lähes  kaikissa  Suomen  musiikkiopistoissa ja useissa  yksityisessä  oppilaitoksissa. Valmennusmuotojen  kehittymisestä  ja 
opetustarjonnan lisääntymisestä huolimatta, musiikillista valmennustoimintaa on tutkittu hyvin vähän. Musiikkiliikunnan 
ja musiikillisen valmennustoiminnan yhteensovittamisesta ei tiettävästi ole lainkaan tutkimusmateriaalia. 
 
Selvitimme musiikillista valmennusta opettavien henkilöiden käsityksiä musiikkiliikunnasta ja sen käytöstä opettamissaan 
valmennusryhmissä. Saadaksemme  mahdollisimman  yhtenäisen  tutkimusotoksen rajasimme  tutkimuksen  koskemaan 
suomalaista musiikkiopistojärjestelmää ja sen tarjoamaa musiikillista valmennustoimintaa. Tutkimukseen osallistui kuusi 
musiikillista valmennusta opettavaa henkilö ympäri Suomen. 
 
Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa syvennymme lapsen sekä musiikilliseen 
että psykofyysiseen kehitykseen rajaten kehityksen kuvausta koskemaan musiikilliseen valmennustoimintaan yleisimmin 
osallistuvien lasten ikään, 5–8-vuotiaisiin. Lisäksi keskitymme tarkastelemaan lapsen psykofyysisen kehityksen piirteitä 
kognitiivisen,  motorisen ja  sosiaalisen  kehityksen  osa-alueilta,  jotka  koemme  olennaisina  kehitystehtävinä 
ryhmätoimintana  tapahtuvassa  musiikinopiskelussa.  Viitekehyksen  toinen  osa  kuvaa  varhaismusiikkikasvatuksen 
praktiikkaa. 
 
Tutkimuksemme  metodologisena  lähtökohtana  on  sekä  kerronnallisuus  että  fenomenografia, sillä  pyrimme 
selvittämään tutkimushenkilöiden käsityksiä musiikillisen valmennustoiminnan ja musiikkiliikunnan leikkauspinnasta sekä 
myös  itse  toimintaa  (musiikkiliikunta).  Lisäksi  olimme  kiinnostuneita  tutkimushenkilöiden  taustoista musiikillisen 
valmennuksen  opettajina. Aineistonkeruumenetelmänä  käytimme  sekä  teemahaastattelua  että  kirjoitelmia. 
Muodostimme  litteroidun  aineiston  perusteella  tutkimustehtäviemme  kannalta  olennaisia  luokitteluja,  joiden pohjalta 
rakensimme tutkimuksemme analyysin. 
 
Tutkimustuloksista kävi ilmi että musiikkiliikunnalla on erittäin tärkeä rooli musiikillisessa valmennustoiminnassa, ja sitä 
käytetään  lähes  jokaisella  tunnilla  musiikinoppimisen  työvälineenä.  Liike koetaan  lapselle  luontaiseksi  tavaksi  oppia  ja 
muodostaa käsityksiä  ympäröivästä  maailmasta.  Musiikkiliikunnan kehollisen  luonteen  takia  oppimisprosessi  nähdään 
kokonaisvaltaisena tapahtumana. 
 
Musiikkiliikunta  koetaan  tärkeäksi  osaksi musiikillista  valmennustoimintaa. Siksi  pidämme  aihepiiriä erityisen  tärkeänä 
jatkotutkimukselle.  Erityisesti  musiikillisen  valmennustoiminnan  roolia  ennen  varsinaisia  instrumenttiopintoja 
tapahtuvana toimintana olisi tarpeellista selvittää sen kasvavan suosion vuoksi.    
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1 JOHDANTO  

Musiikkileikkikoulu  on  monelle  lapselle  ensimmäinen  lapsuudenaikainen  kokemus 

ohjattuun  musiikin  harrastamiseen. Alle  kouluikäisille räätälöityä 

musiikkileikkikoulutoimintaa  järjestäviä  tahoja  on  nykyään  useita,  kuten musiikkiopistot, 

kansalaisopistot,  seurakunnat  ja  yksityiset musiikkialan  toimijat (Varhaisiän 

musiikinopettajat ry  2013).  Musiikkileikkikoulutoiminta  pyrkii  tavoitteellisesti 

kehittämään lapsen  valmiuksia  kokea,  kuunnella  ja  tuottaa  musiikkia sekä 

kokonaisvaltaiseen itseilmaisuun musiikin ja leikin keinoin (Suomen musiikkioppilaitosten 

liitto 2007). 

Musiikin  varhaiskasvatustoiminnan  avulla lapsi  tutustuu  musiikkiin  ja  sen  eri 

elementteihin  leikinomaisesti,  lapsen  ikäkauteen  soveltuvilla  harjoitteilla. Tämän jälkeen 

jotkut lapsista ovat  omaksuneet  sen  verran fyysisiä,  motorisia,  kognitiivisia  ja  sosiaalisia 

perusedellytyksiä,  että  pystyvät  jatkamaan  itsenäisiä  instrumenttiopintoja. 

Musiikkioppilaitoksen  tavoitteellisempaan soitonopiskeluun  siirtyminen  saattaa  olla  suuri 

muutos  alle  kouluikäiselle  lapselle  leikkiin,  loruihin  ja  kehollisuuteen  perustuvan 

musiikkileikkikoulun jälkeen. Musiikkioppilaitoksen valintakokeisiin valmistautuminen tai 

hakuprosesseissa  valintojen  ulkopuolelle  jääminen  luovat  lapselle  tarpeen  ennen 

varsinaista soitonopiskelua tapahtuvalle musiikillisille valmennustoiminnalle. 

Musiikillista  valmennusopetusta  on  tarjolla  lähes  kaikissa  Suomen  musiikkiopistoissa. 

Suomen  musiikkioppilaitosten  liiton  noin  yhdeksästäkymmenestäseitsemästä  (97) 

jäsenoppilaitoksesta  lähes  jokaisessa  järjestetään  jonkinasteista  valmennustoimintaa. 

Tämän  lisäksi  valmentavaa  musiikinopetusta  annetaan  useassa  Suomen 

musiikkioppilaitosten  liittoon  kuulumattomassa  (yksityisessä)  oppilaitoksessa,  jonka 

opetus  ei  ole  taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelman 

perusteiden  mukaista.  (Mikko  Kapanen,  Suomen  musiikkioppilaitosten  liitto  ry:n 

tiedottaja, 2016.) 

Lapsi tutustuu ympäröivään maailmaan liikkeen avulla ajatellen, tutkien ja kokeillen koko 

kehollaan. Oma kehoinstrumentti toimii lapsen musiikillisten mahdollisuuksien kehittäjänä 

sekä samalla tiedostetusti kehittää kehollisia taitoja. Juntusen (2010) mukaan tutustuessaan 

maailmaan  ensikosketuksesta  alkaen  lapsi  reagoi  ärsykkeisiin  aisteillaan: miltä  asiat 
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tuntuvat,  näyttävät  kuulostavat  ja  niin  edelleen.  Näihin  aistihavaintoihin  lapsi  reagoi 

liikkein, joissa rytmit tiedostamatta kehittyvät ja sykkivät. Lasten rytmikasvatus pohjautuu 

ajatukseen,  että  lapset  tulevat  tietoiseksi  omien  liikkeidensä rytmeistä  ja  kykenevät 

käyttämään  ja  hallitsemaan  niitä  laulussaan  ja  soitossaan. (Juntunen 2010,  44.) 

Musiikkiliikunta onkin perustellusti lapselle luonteva väylä musiikkimaailmaan.  

Musiikin oppimisen lisäksi lapsi hyötyy musiikkiliikunnasta myös muilla psykofyysisten ja 

motorisen  kehityksen  alueilla.  Lapsi  oppii  hahmottamaan  liikkeen  kautta  tilaa  ja  suuntia, 

mikä  puolestaan  kehittää  koordinaatiokykyä  ja  motorisia  taitoja. Rytmiharjoitteet 

puolestaan edesauttavat lasta jäsentämään kuulemaansa. Aistien kehitys on lapselle hyvin 

tärkeää, sillä lapsi kokee ja oppii uutta niiden kautta. Musiikkiliikunta tarjoaa useita väyliä 

niiden  kehitykselle:  kuuloaisti kehittyy havainnoimalla  musiikin  erilaisia  elementtejä. 

Tuntoaisti vahvistuu lapsen kokeillessa voiman käyttöä liikkeessä ja lattian kosketuksessa. 

Näköaisti  puolestaan  kehittyy  lapsen  havaitessa  musiikkia  konkretisoitavan  liikkeen  ja 

liikkumisen suhteessa pariin ja muuhun ryhmään. (Perkiö 2010, 12.) 

Liikettä  ja  kehollisuutta  hyödyntämällä saadaan tuotua myös soitonopiskeluun  lisää 

ulottuvuuksia.  Davidsonin  (2012)  mukaan esimerkiksi  musiikin  dynamiikkaan  liittyvien 

ominaisuuksien harjoitus  voidaan  aloittaa erilaisten  instrumenttikohtaisten  ja 

kokonaisvaltaisten  fyysisten  liikkeiden  avulla.  Oppilaan  kanssa  tulisi  lähteä  liikkeelle 

kokonaisvaltaisten liikkeiden kautta (hypyt, pomput ja muut liikkeet) ja vasta sen jälkeen 

yhdistää niitä musiikilliseen kontekstiin ja omaan instrumenttiin. (Davidson 2012, 780.)  

Käytämme tutkielmassamme termiä musiikillinen  valmennustoiminta kattamaan sekä 

musiikki- että soitinvalmennuksen.  Tutkimme  pro  gradu -työssämme  musiikkiliikunnan 

käyttöä suomalaisten musiikkiopistojen tarjoamassa musiikillisessa valmennustoiminnassa. 

Olemme kiinnostuneet selvittämään muun muassa seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

- Millainen on musiikkiliikunnan asema osana musiikillista valmennustoimintaa? 

- Millaisia musiikillisia asioita  musiikkiliikunnalla  harjoitellaan musiikillisessa 

valmennustoiminnassa? 

Päädyimme  tekemään  pro  gradu -tutkielmamme  parityönä kiinnostuksestamme  yhdistää 

vuosina 2014 valmistuneiden kandidaatintutkielmiemme aihepiirit, sekä musiikkiliikunnan 

ja  musiikillisen  valmennustoiminnan  oletetusta  leikkauspinnasta. Musiikkiliikunnan  ja 



 

 

9 

musiikillisen  valmennustoiminnan  yhdistäminen  omaksi  tutkimuskentäksi  tuntui 

luontevalta, koska musiikkiliikunta on lapselle luonteva tapa tutustua musiikkiin (Juntunen 

2010,  44). Huomasimme  myös  aihepiirin  selkeän  tutkimustarpeen  sillä musiikillista 

valmennustoimintaa on vielä toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, vaikka sen suosio musiikin 

varhaiskasvatuksen,  ja  ennen  varsinaisia  instrumenttiopintoja  tapahtuvana  orientoivana 

musiikin  opetusmuotona  kasvaa  vuosi  vuodelta. Musiikkiliikunnan  ja  musiikillisen 

valmennustoiminnan  yhteensovittamisesta  ei  tiettävästi ole lainkaan  aiempaa 

tutkimusmateriaalia. Tämän  lisäksi  koimme  aiemman  aihealueisiin  syventymisemme 

selkeänä etuna tutkimuksen edistymiselle ja monipuolisemmalle asioiden tarkastelulle. 

Pro  gradu -tutkielmamme  työstämisen  aloitimme  viitekehyksen  kirjoittamisella. 

Tutkielmaraporttimme  viitekehys  kuvaa  tutkimuskysymyksiin  oleellisesti  liittyvää  lapsen 

sekä  musiikillista  että  psykofyysistä  kehitystä.  Kerromme  myös  musiikin 

varhaiskasvatuksen  praktiikkaan  liittyviä  tekijöitä  varhaismusiikkikasvatuksen 

järjestämisen  ja  lainsäädännön,  musiikin  alkuopetuksen  sekä  soiton  ensiopetuksen 

näkökulmista. Lisäksi avaamme musiikillisen valmennustoiminnan sekä musiikkiliikunnan 

käsitteitä. Kumpikin työsti ensin pääasiassa kandidaatintutkielmansa mukaista aihealuetta.  

Vaikka tutkielmamme viitekehys jakaantuu kahteen pääosa-alueeseen, pyrimme tekemään 

tiivistä  yhteistyötä  pitkin  kirjoittamis- ja  tutkimusprosessia. Varsinaisen  tutkimuksen,  sen 

vaiheet  sekä  raportoinnin  toteutimme  yhdessä.  Pitkin  tutkimus- ja  kirjoitusprosessia 

varmistimme tekstin yhdenmukaisuuden ja sujuvuuden lukemalla ja korjaamalla tekstiä. 
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2 MUSIIKKILIIKUNTA 

Musiikkiliikunnan tavoitteena on yhdistää musiikki ja liike. Marja-Leena Juntusen (2010) 

mukaan sitä kautta keho saadaan aktivoitumaan ja tuotettua kehollisia kokemuksia, joiden 

avulla musiikin oppiminen koetaan. Tässä toiminnassa kehon kanssa yhdessä toimivat niin 

kaikki  aistitoiminnot  kuin  havainnot  ympärillä  tapahtuvista  asioista.  Kehollisten 

kokemusten  kautta  asioiden  tiedostaminen  tapahtuu  syvemmällä  tasolla,  joten 

oppimisprosessi ei jää pelkästään pintatasoiseksi käsitteellistämiseksi. (Juntunen 2010, 11.) 

Dalcroze-pedagogiikan  sovelluksista  koulumaailmaan  kirjoittanut Virginia  Meade  (1994) 

kokee  musiikkiliikunnan  herättävän  musiikin sisällä omassa  kehossaan.  Se  saa 

aktivoimaan ja integroitumaan aistit, hermoston, älyn, kehon fyysisen puolen, tunteet sekä 

luovuuden  ja  ilmaisun  prosessit.  Tällaisen  ainutlaatuisen  kokonaisvaltaisen  kokemuksen 

tuottaminen  on  syynä  siihen, miksi  musiikkiliikunnalla  on  monia  vaikutuksia  niin 

kasvatukseen kuin myös lääketieteeseen. Muun muassa musiikkiterapeutit ovat havainneet 

musiikkiliikunnalla olevan useita suotuisia vaikutuksia potilaisiinsa. (Meade 1994, 6.) 

Juntusen (2010) mukaan musiikkiliikunnan tärkeimpinä pedagogisina tavoitteena voidaan 

pitää  sen  tarjoavan  ennen  muuta  kokonaisvaltaisen  mahdollisuuden  musiikista 

nauttimiseen,  eläytymiseen  sekä  vuorovaikutukseen.  Oppiminen  perustuu  toiminnan  ja 

omien  kokemusten  kautta  tapahtuvaan  tiedostamiseen.  Oikeanlaisella  ilmapiirillä 

toimintahetkellä on suuri merkitys, jotta jokainen oppilas saisi kokea olonsa turvalliseksi ja 

huomioiduksi. (Juntunen 2010, 13.) 

Musiikkiliikunta  käsitteenä  määritellään  eri  tavoin riippuen  siitä painotus  musiikissa vai 

liikunnassa.  Liikunnan  opetussuunnitelmissa  musiikkiliikunnalla  tarkoitetaan  usein 

kaikkea  liikuntaa,  jossa  musiikilla  on  rooli  mukana  esimerkiksi  tansseja,  voimistelua ja 

piirileikkejä.  Penttisen  (2007)  mukaan  tämä näkemys  perustuu  yleensä  siihen,  että 

jokaisessa  muodossa  ovat  musiikki  ja  liikunta  tiiviisti  yhdessä  mukana.  Musiikin  ja 

liikunnan yhdistämistaitoon kuuluu muun muassa kyky rytmittää liikettä, liikkua musiikin 

mukaan  ja  ohjata  liikkeitä  musiikin  mukaan.  Näiden  asioiden  yhdistäminen  on 

edellytyksenä sujuvalle musiikkiliikunnan opetukselle. (Penttinen 2007 11, 21.) 

Simola-Isakssonin, Jääskeläisen ja Ruoppilan (1980) mukaan musiikkiliikunnalla on tärkeä 

rooli alle kouluikäisten musiikkikasvatuksessa, koska sen kautta voidaan toteuttaa melkein 
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kaikkia  musiikkikasvatuksen  osa-alueita.  Esimerkiksi  laulamiseen,  soittamiseen  ja 

kuuntelemiseen  voidaan  yhdistää  liikettä, ja  sitä  kautta  musiikkitieto  sekä  musiikin 

elementit  opitaan lapselle luontaisemmin leikinomaisesti. (Simola-Isaksson,  Jääskeläinen 

& Ruoppila  1980,  8.) Ominaisimmat  harjoitusmuodot  ja  musiikkiliikunnalliset  leikit 

ilmenevät alla olevasta taulukosta (taulukko 1), mikä pohjautuu Juntusen (2010) tekemään 

luokitteluun. 

TAULUKKO 1. Tyypillisimmät musiikkiliikunnalliset harjoitusmuodot ja 
liikunnalliset leikit esimerkkeineen (Juntunen 2010, 14).  
 
Harjoitusmuoto          Esimerkki 

Seuraa musiikkia  Musiikin  ja  liikkeen  yhteys  perustuu 

perussykkeeseen, jonka pohjalta musiikkia 

lähdetään  harjoituksissa  seuraamaan. 

Perussyke  voi  olla  esimerkiksi  taputus  tai 

sydämen syke. 

Nopea reaktio Harjoitteessa  pyritään  reagoimaan 

mahdollisimman  nopeasti  merkkinä 

ilmenevään  tapahtuman  muutokseen. 

Liikkeen  muutos  voi  tapahtua  esimerkiksi 

äänimerkistä HIP.  

Kaiku Vastauksena  tapahtuva  harjoite,  jossa 

esimerkiksi opettaja taputtaa rytmin, johon 

oppilaat  vuorollaan  vastaavat  samalla 

tavalla. 

Kaanon Sama  toimintatapa  kuin  kaiussa,  mutta 

toistettavan  asian  jälkeen  ei  pidetä  taukoa 

ollenkaan vaan toiminto jatkuu tauotta. 

Korvaus Toiminta  tai  tehtävä  korvataan  toisella 

toiminnolla  tai  tehtävällä.  Esimerkiksi 

rauhallinen musiikki – nopea liikkuminen.  

 

2.1 Katsaus Dalcroze-pedagogiseen musiikkiliikunnan tutkimusperinteeseen  

Musiikkiliikunnan  Dalcroze-pedagogiikan  historiallisesta näkökulmasta  ja  sen 

kehittymisestä sekä  eri  pedagogien  vertailua  (Orff,  Dalcroze,  Kodály) ovat  tehneet  muun 
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muassa  Selma  Odom  (1991),  Michael  Giddens  (1993)  ja  Ariana  Phillips  (2005).    Odom 

(1991)  väitöskirjassaan Dalcroze  eurhythmics  in  England:  history  of  an  innovation  in 

music  &  movement  education tarkastelee Dalcroze-pedagogiikan  kehitystä  Englannissa. 

Giddens  (1993)  on  puolestaan  väitöksessään A  Unity  of  Vision:  The  Ideas  of  Dalcroze, 

Kodaly and Orff and their Historical Development tutkinut Dalcrozen, Orffin ja Kodályn 

pedagogioiden ideoita ja niiden kehitystä. Phillips (2005) on tutkinut myös Kodály-, Orff- 

ja  Dalcroze-pedagogiikan  yhdistämistä  peruskoulun  musiikinopetuksessa 

lisensiaatintutkimuksessaan Fusing  Kodály,  Orff  and  Dalcroze  techniques  for general 

elementary music classroom. 

Dalcroze-pedagogiikassa  olennaisena korostuvaa kehollista  oppimista  ja  sen  näkökantaa 

tukevat muun muassa James Leen (2003) ja Christina Walkerin (2007) tutkimukset. Leen 

(2003)  tutkimus Dalcroze  by  any  other  name:  eurhythmics  in  early  modern  theatre  and 

dance tarkastelee  Dalcrozen  vaikutuksia  1920-luvun  jälkeiseen  modernin  tanssin  ja 

teatterin  kehitykseen.  Lisäksi  Lee  käsittelee  sitä,  kuinka  Dalcrozen  kehollisuuden  ja 

ilmaisun  korostaminen  teki  vaikutuksen  tanssi- ja  teatterimaailman  sen  aikaisiin 

johtohahmoihin  Konstantin  Stanislavskiin  ja  Rudolf  von  Labaniin.  Walker  (2007)  on 

tutkinut Dalcrozen ajatusmallia ja sovelluksia mielen ja kehon kiistattomasta yhteistyöstä 

ja  tämän  mallin  hyödyntämisestä  musiikin  teoriaopetuksessa  väitöskirjassaan Mind/body 

dualism  and  music  theory  pedagogy:  Applications  of  Dalcroze  Eurhythmics. Väitös 

esittelee pedagogisia sovelluksia, joiden avulla musiikin teoriaopetuksessa voisi hyödyntää 

kehollisuutta.  

Suomalaista  musiikkiliikunnan  tutkimusta  löytyy  erittäin vähän.  Maggie  Gripenbergiä ja 

Ilta  Leiviskää  voidaan  pitää  kuitenkin  suomalaisen  musiikkiliikunnan  ensimmäisinä 

kehittäjinä  sekä musiikkiliikunnan tuojina  mukaan suomalaiseen  musiikinopetukseen. 

Gripenberg tanssitaiteilijana ja improvisaation mestarina innostui Dalcroze-pedagogiikasta 

ollessaan  Dalcrozen  kurssilla  1900-luvun  alussa  ja  jatkoi  saamiensa  oppien  opettamista 

Helsingin  konservatoriossa  ja  myöhemmin  Sibelius-Akatemiassa.  Gripenbergiä  voidaan 

pitää  suomalaisen  rytmikasvatuksen  uranuurtajana  ja  merkittävänä  pedagogina. 

Suomalainen musiikkiliikunta on ottanut vaikutteita hänen opeistaan ja aina kulloisellekin 

ajanjaksolle  sopivalla  tavalla. Leiviskä oli  Gripenbergin  oppilas  ja  hän  on  jatkanut 

opettajansa alulle panemia  metodeja Dalcroze-pedagogiikkaa  tukien,  yhdistäen  musiikin, 

rytmin ja liikkeen elementit opetukseensa. (Simola-Isaksson 2010, 37–38.) 
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Marja-Leena Juntunen (2004) tutkii väitöskirjassaan Embodiment in Dalcroze Eurythmics 

musiikkiliikunnan  isän  Émile  Jaques-Dalcrozen  oppien  pohjalta  syntynyttä  Dalcroze-

rytmiikkaa, ja sitä, kuinka kehollisuus ilmenee ja mitä se merkitsee Dalcroze-rytmiikassa. 

Tässä  tutkimuksessa  kehollisuus  pohjautuu  Merleau-Pontyn  filosofiaan,  jonka  mukaan 

kehollisuus  viittaa  maailman  subjektiiviseen  kokemiseen  ja  tuntemiseen  elävän  keho-

subjektin  kautta.  Kehollisuuden  näkökulma  siis  selittää  sen,  kuinka  ihminen  ajattelee  ja 

toimii kokonaisvaltaisesti ja kuinka kehoa voidaan pitää kognition ja luovuuden keskeisenä 

tekijänä.  

2.2 Musiikkiliikunnan isä Émile Jaques-Dalcroze 

2.2.1 Historia 

Émile Jaques-Dalcroze syntyi vuonna 1865 Wienissä. Hänen musiikillinen uransa alkoi jo 

varsin  pienenä, sillä  hänen  musiikinopettajaäitinsä  opetti  hänelle  musiikkia  kotona. 

Myöhemmin Dalcroze opiskeli Pariisissa ja työskenteli Genevessä. Vuonna 1892 hän pääsi 

työskentelemään  Geneven  konservatoriolle,  missä  hänen  työnkuvaansa  kuului  opettaa 

muun  muassa  harmoniaoppia  ja  säveltapailua.  Professorina  työskennellessään  Dalcroze 

havaitsi  suuria  puutteita  oppilaiden musiikillisissa taidoissa:  Vaikka  oppilaat  hallitsivat 

oman instrumenttinsa teknisesti loistavasti, heillä oli suuria puutteita musiikin ilmaisussa. 

Heillä oli vaikeuksia kuulla kirjoittamaansa harmoniaa ja hallita rytmisesti vaikeita osioita. 

Näiden asioiden perusteella Dalcroze koki, että musiikin opiskelun tulisi painottua pelkän 

järjellisen ajattelun sijaan enemmän tunteita ja ilmaisua huomioivaksi. (Comeau 1995, 23–

25.)  

Dalcroze aloitti havaintojensa perusteella kokeilut ensiksi musiikin ammattiopiskelijoiden 

kanssa, ja  laajensi  myöhemmin  kokeilut  myös  pienten  lasten  pariin.  Hän  huomasi, että 

oppilaat  kykenevät  liikkumaan  rytmisesti,  vaikka  heidän  soittotaitonsa  eivät  riittäisi 

soittamaan  rytmillisesti  tarkasti.  Rytmiset  liikkeet saivat  koko  kehon  aktivoitumaan  aina 

lihaksistoa ja hermojärjestelmää myöten. Nämä havainnot antoivat Dalcrozelle perusteluja 

siirtyä  testaamaan  lisää  kehoa  aktivoivia  harjoitteita  oppilaidensa  pariin.  (Juntunen  2010, 

19.) 

Vuonna  1905  Dalcroze  koki  ensimmäisen  julkisen  hyväksynnän  työlleen  Solothurnin 

musiikkifestivaaleilla,  mikä  rohkaisi  häntä  järjestämään  koulutuskursseja  opettajille. 
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Useiden  kurssien  jälkeen  monissa Euroopan  kaupungeissa  Dalcroze  sai  oman 

koulutuskeskuksen  Hellerauhun.  Muutaman  vuoden  jälkeen Lontooseen avattiin 

ensimmäinen  Dalcroze-instituutti, ja  myöhemmin  muun  muassa  Pariisiin  ja  Tukholmaan. 

Dalcroze  päätyi  ensimmäisen  maailmansodan  aikaan  takaisin  Geneveen,  jossa  hän  opetti 

aina kuolemaansa, vuoteen 1950 saakka. (Comeau 1995, 24.) 

2.2.2 Dalcroze-pedagogiikan tavoitteet 

Dalcrozen  musiikkiliikunnallinen  menetelmä, eurhythmics,  tulee  alun  perin 

kreikankielisestä  sanasta eurythmy, joka  tarkoittaa  rytmistä  järjestystä  tai  liikettä.  Sana 

kuvaa  myös  mielen  ja  kehon  välistä  harmoniaa,  joka  tukee  liikkeiden  rytmikkyyttä. 

Suomessa  käytetään  nimityksiä  Dalcroze-pedagogiikka  ja  Dalcroze-rytmiikka.  (Juntunen 

2010, 19–20.)  

Dalcrozen mukaan rytmi on tärkein musiikin elementti. Hänen mukaansa kaikki musiikin 

rytmi  on  lähtöisin  ihmisen  omasta  kehosta.  (Comeau  1995,  33.)    Dalcroze  havaitsi,  että 

rytmisillä  eleillä  saadaan  aktivoitumaan koko  kehon  lihakset  ja  hermojärjestelmä.  Hänen 

mielestään  lapselle  tyypillistä  spontaania,  kehollista  reagointia  musiikinopetuksen  tulisi 

rohkaista.  Lisäksi  lasten  tulisi  saada  kokea  musiikkia  kehollaan,  oppia  liikkumaan, 

laulamaan ja kuuntelemaan. (Juntunen 2010, 19.) 

Dalcroze  havaitsi opetustyössään  joillain  oppilailla  olevan  erityisiä  vaikeuksia  hahmottaa 

melodialinja  ja  rytmi  samanaikaisesti.  Tämän  vuoksi  hän  suositteli  kaikkien 

musiikintuntien  alkavan  pelkästä  rytmistä  ja  vähittäin  mukaan  otetaan  myös  ääntä. 

Havaintojensa  perusteella  Dalcroze  totesi  parhaan keinon musiikkikasvatukseen  olevan 

harjoite, jossa vaaditaan fyysistä vastausta musiikin ja liikkeen yhteyteen. Tästä huomiosta 

tuli lopulta hänen koko metodologiansa kulmakivi. (Comeau 1995, 34.)  

Juntusen  (2009a) mukaan  Dalcroze-pedagogiikan tavoitteena on kehittää  kehollista  tietoa 

sekä  rohkaista  oppilaita  havaitsemaan  keholliset  tottumukset.  Keholla  on  suuri  merkitys 

vastaanottavana  subjektina.  Se  kokee,  tuntee  ja  toimii  väylänä  musiikilliseen 

ymmärtämiseen. Tiedon vastaanottaminen tapahtuu sekä tietoisina että tiedostamattomina 

tapahtumina.  Näistä  lähtökohdista  ajatellen  omasta  kehosta  tavoitellaan  musiikillista 

ilmaisua tulkitseva kokonaisuus. (Juntunen 2009a, 2, 4.) 
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Kehollisen  kokemisen  lisäksi  Dalcroze-pedagogiikan  keskeisimpänä  tavoitteena  on 

harjoittaa  oppilaan  kuuntelukykyä  (Juntunen  2009a,  6).  Oma  keho  ja  korva  toimivat 

erottamattomana  parina.  Kuultu  musiikki  innostaa  kehon  liikkeeseen  ja  ohjaa  liikekieltä. 

(Juntunen & Hyvönen 2004, 208.) Kehon liike toimii väylänä kuulemisen tulkitsemiseen ja 

siten  myös  ilmaisevana  keinona  tuoda  kuultua  esille (Juntunen  2009a,  6). Sillä  on  myös 

keino  vahvistaa  musiikillista  kokemusta  ja  kehittää  korvaa (Juntunen  &  Hyvönen  2004, 

208). 

Dalcrozen musiikkiliikunnan  opetusmallissa  pyritään  kehittämään  kahta  asiaa. 

Ensimmäinen on nopea kommunikointi kehon ja aivojen välillä. Fyysisten reaktioiden on 

vastattava  mielikuvia  ja  ajan,  mikä  kuluu  ajattelun  ja  liikkeen  välillä  sekä  liikkeen itse, 

täytyy  tulla  yhä  nopeammaksi  ja  nopeammaksi.  Toisena musiikkiliikunnan  pitäisi  tuoda 

järjestystä  lapsen  spontaaneihin  liikkeisiin.  Musiikkiliikunnallisissa  harjoitteissa  usein 

improvisoidaan musiikin mukana, mutta liikkeiden pitäisi olla sellaisia, joita he tiedostavat 

tekevänsä ja jotka sopivat kyseiseen harjoitteeseen. (Comeau 1995, 49–50.) 

Dalcroze-pedagogiikassa  pääpaino  on  itse  oppimisprosessissa.  Valmiit  oppimistulokset 

luovat  oppilaille  liikaa  paineita,  mutta  saadessaan edetä  prosessissa  omaan  tahtiin 

oppilailla  on  mahdollisuus  oppia  omalla  tavallaan  ja  aikanaan.  (Juntunen  2010,  23.) 

Liikkeen kautta tapahtuva oppiminen eri yhteyksissä ei kuitenkaan ole aina helppoa. Jotkut 

oppilaista  voivat  kokea  tällaisen  oppimisen  ahdistavana  ja  haasteellisena. 

Epämukavuusalueella oleminen voi tuottaa negatiivisia tuntemuksia, jotka puolestaan ovat 

esteenä  positiivisille  kokemuksille  ja  siten  oppimiselle.  Liikkeen  kautta  musiikillisten 

asioiden  kokeminen  ja  oppiminen  vie  myös  aikaa,  jota  ei  aina  opetustilanteissa  ole 

riittävästi käytettävissä. (Juntunen 2009a, 8.)  

Dalcroze-pedagogiikkaan  pohjautuvien  harjoitusten  tarkoituksena on  saada  aktivoitua 

oppilaan mielikuvitus ja haastaa löytämään persoonallisia ratkaisuja sekä kyetä varioimaan 

niitä.  Tällöin  opettajan  on  tietoisesti  huomioitava  oppilaat  yksilöinä  pelkän 

ryhmäkokonaisuuden  sijaan. Vaikka  oppimisen  korostetaan  tapahtuvan  yksilöllisesti 

omaan  aikaan,  on  oppimisen  sosiaalinen  puoli  voimakkaasti  läsnä  Dalcroze-

pedagogiikassa.  Oppilaat  ottavat  vaikutteita  toisiltaan, ja  laajentavat  samalla  myös  omaa 

liikevarastoaan, sekä ymmärrystä liikkeen ja musiikin yhteydestä. (Juntunen 2010, 23.) 
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2.2.3 Kehollisuus Dalcrozen mukaan 

Kehollinen tietous Dalcroze-pedagogiikassa nojaa ranskalaisen filosofin Maurice Merleau-

Pontyn  fenomenologiseen  ajattelumalliin,  jossa  keho  on  verrattavissa  taideteokseen. 

Maailma opitaan tuntemaan subjektiivisesti kehollisesti elettyjen kokemusten kautta, joita 

koetaan muun muassa aistimisen avulla. Kehon liike on väylä aistimiseen, kokemiseen ja 

siten  asioiden  uusien  merkitysten  saavuttamiseen.  (Merleau-Ponty  1962,  151;  Juntunen 

2009a, 1.)  

Rauhalan (1995) mukaan kehollisuus tarkoittaa kokonaisuutta, jossa elämää toteuttavat ja 

ylläpitävät  orgaaniset  prosessit  pyörittävät  kokonaisuutta  (Rauhala  1995,  86).  Juntusen 

(2010)  mukaan  kehollisuudella  on  ollut  tärkeä  merkitys  historiassa, kulttuurissa  sekä 

yhteisön  elämässä.  Esimerkiksi  oman  yhteisön  säännöt  opitaan  usein  eleiden  ja  ilmeiden 

kautta  ja  keholla  on  suuri  rooli  käyttäytymisen  ilmaisussa.  Ihmisellä  on  luonnollinen 

yhteys omaan kehoonsa ja sitä tulisi vaalia myös opetuksessa etenkin kinesteettisten aistien 

osalta.  Tunteilla  ja  kehollisella  vuorovaikutuksella  on  merkittävä  asema  opettamisen  ja 

oppimisen  prosessissa.  Musiikkiliikunta  tarjoaa  tien  oppia  tavalla,  missä  keholliset 

aistimukset  ovat  kokonaisvaltaisesti  vuorovaikutuksessa  subjektiivisten  tajunnallisten 

tulkintojen kanssa. (Juntunen 2010, 61.)  

Mieli  ja  keho  ovat  toisistaan  erottamaton  pari. Juntusen  (2010)  mukaan Dalcroze  oletti, 

että  mielen  ja  kehon  toimiessa  tasapainoisesti  yhdessä,  ihminen  voi  silloin  hyvin. 

Rytminen  kasvatus  aktivoi  mielen  ja  kehon,  ja  näin  ollen vaikuttaa  omalta  osaltaan 

positiivisesti  ja  tasapainottavasti  hyvinvointiin  ja  ihmisenä  kasvamiseen. Juntusen  (2010) 

mukaan Dalcroze  perustelee  kehollisten  kokemusten  tärkeyttä  myös  lapsen  musiikillisen 

kasvatuksen  kannalta.  Hänen  mielestään  lapsen  musiikkikokemukset  aloitetaan  turhan 

usein  soitinopinnoista.  Lapsen  tulisikin  saada  kokea  ja  tuottaa  musiikkia  koko  kehollaan 

ennen siirtymistä soittimen mekanismiin. (Juntunen 2010, 20.) 

Dalcroze-pedagogiikassa  keho  kokee,  muuttuu  aktiivisesti  ja  on  maailmalle  avoin.  Se 

toimii  myös  väylänä  tunteisiin,  tunteiden  ja  ajatusten  yhdistämiseen  sekä  musiikilliseen 

ymmärtämiseen. Keho reagoi oppimalla tietoisen sekä tiedostamattoman toiminnan avulla. 

Juntunen  2009a,  2.)  Keho  liittyy  musiikin  oppimiseen  ja  kehollinen  tietäminen  sekä 

tekeminen tapahtuvat abstraktia ajattelua syvemmällä tasolla. Näin ollen musiikin ja kehon 

vuorovaikutus rikastuttaa musiikillista kokemusta. (Fredrikson 2005, 32.)  
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Kehollisen tiedostamisen primääritavoite on rakentaa omasta kehosta musiikillista ilmaisua 

palveleva  instrumentti. Tarkoituksena on  saada  oppilas  hallitsemaan  oma  kehonsa 

liikkeiden  aikana.  Samaan  aikaan  tulisi  ottaa  huomioon  myös  tilan  ja  voiman  elementit. 

Kaiken  tämän  yhdistäminen  lisänä  musiikkiin  johtaa  kehollisesti  hallittuun  sulavaan 

musisointiin.  Kehollisessa oppimisessa keskeisintä on oppilaan kehollisen mielikuvituksen 

herättäminen ja sen harjoittaminen. Harjoituksessa tuleva liike voidaan esimerkiksi ajatella 

mielessä  etukäteen  tai  heti  suorituksen  jälkeen  kokemuksen  uudelleen  aktivoimiseksi. 

(Juntunen  2009a,  3–4.) Kehollinen  vuorovaikutus  voi  parhaimmillaan  muovata  yksilön 

toimintaa,  vuorovaikutusta  sekä  asennoitumista  itseään  ja  toisia  kohtaan  (Juntunen  2010, 

61).  

Davidsonin  (2012)  mukaan  kehollisuudesta  on  hyötyä  myös  ryhmätyöskentelyssä:  se 

selventää  vuorovaikutusta  muiden  ryhmäläisten  kanssa  ja  liikkeet,  kuten  nyökkäily  ja 

keinuminen,  edistävät  linjaamalla  yhteisen  musiikillisen  rungon  löytymistä. 

Ryhmävuorovaikutusta  on  myös  yleisön  ja  esiintyjän  välinen  vuorovaikutus. Liikkeen ja 

erilaisten eleiden avulla voidaan myös tehostaa musiikillisia huipentumia, jotka tehostavat 

musiikin vaikutusta yleisöön. (Davidson 2012, 780.) 

2.3 Carl Orff -pedagogiikka 

Carl  Orff  syntyi  Münchenissä  vuonna  1895.  Hän  opiskeli  ja  myöhemmin  työskenteli 

samassa  kaupungissa  erilaisissa  tehtävissä,  kuten  kapellimestarina  ja taiteellisena 

johtajana. Orff huomasi työnsä ohessa, että musiikinopetuksessa oli huomattavia puutteita. 

Hän  oli  syvästi  pettynyt siihen kuinka  musiikkikasvatusta  opetettiin  äly-pohjaisesti, ja 

musiikinopetus  oli  kadottanut  herkkyyden  ja  tunnepuolen  kokonaan.  Opettajat  olivat 

unohtaneet  ja  sivuuttaneet lasten  musiikinopetuksessa  etenkin  kaksi  tärkeintä  asiaa: 

spontaaniuden ja luovuuden. (Comeau 1995, 26–28.) 

Orff piti Dalcrozen tavoin rytmiä tärkeimpänä osana musiikillista toimintaa. Orff omaksui 

myös  liikkeen  merkityksen rytmin  kokemisessa  ja  ilmaisussa,  jonka  vuoksi  kehorytmit 

ovat  suuressa  roolissa  Orff-pedagogiikassa.  Kehorytmit  jaetaan  neljään  osaan  (käsien 

taputus,  jalkojen  tömistys,  sormien  napsutus  ja  reisiin  taputus)  ja  niitä  käytetään  sekä 

itsenäisesti  että  yhdistellen  osana  rytmisiä  harjoitteita.  Orff-pedagogiikka  tukee 

harjoitusmuotoa, jossa oppilas toistaa esimerkiksi kehorytmien keinoin tapahtuvan rytmin 
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opettajan  mallin  mukaisesti.  Tällaista  harjoitusta  kutsutaan  nimellä  kaikuharjoitus. 

(Comeau 1995, 58.) 

Orff-pedagogiikassa  kieli  on  yksi  tärkeimmistä  pedagogisista  lähestymistavoista.  Hänen 

mukaansa kaikki musiikillinen toiminta lähtee liikkeelle kielestä: kaiken rytmin pohjana on 

kieli,  joka  tuottaa  rytmit.  Musiikki  ei  myöskään  koskaan  ole  vain  musiikkia,  vaan  siihen 

liittyy  aina  sanoja,  liikettä  ja  tanssia.  Verraten  Orff-pedagogiikkaan  Dalcroze-

pedagogiikassa  kielellisen  tärkeyden  sijaan  lapsen  luonnollisella  kokonaisvaltaisella 

liikkeellä on suurempi merkitys kuin Orff-pedagogiikassa. (Comeau 1995, 34–35, 71.)  

Orffin  suurin  edistysaskel  omalla  pedagogiurallaan  oli  Dorothee  Güntherin  kanssa 

perustama  Güntherschule  Müncheniin,  jossa  nuorten  aikuisten  opiskelijoiden 

perusopintoihin  kuuluivat  muun  muassa  liikunta  ja  tanssi.  Oppilaidensa  parissa  Orff 

huomioi heidän tarpeensa tehdä musiikkia itse liikkeiden säestykseksi ja improvisoinnilla 

sekä  luovuudella  oli  tärkeä  merkitys  tällaisissa  harjoitteissa.  Pianoa  käytettiin  aluksi 

improvisaation  instrumenttina,  mutta  Orff  halusi  ottaa  valikoimaan  myös  muita 

instrumentteja.  (Perkiö  2010,  32–33.)  Hän  kehitteli  käyttöön  koulusoittimiston,  jonka 

perustana  ovat  kellopelit,  metallofonit  ja  ksylofonit.  Näiden  lisäksi  rytmisoittimet,  kuten 

rummut, tamburiini ja triangeli sekä melodiasoittimet, kuten nokkahuilu ja kitara kuuluvat 

soitinvalikoimaan. Laadukkaat soittimet mahdollistavat Orff-soittimiston opetustavoitteen, 

jonka  mukaan  oppilaita  opetetaan  kuuntelemaan  sointivärejä  sekä  etsimään  omalla 

soittimella erilaisia värisävyjä. (Linnakivi, Tenkku & Urho 1988, 167–168.)   

Güntherschule lakkautettiin toisen maailmansodan jälkeen, mutta siellä heränneet ajatukset 

ja  käsitteet  elivät  edelleen  voimakkaina  musiikkipedagogisessa  maailmassa. Gunild 

Keetmanin  kanssa  Orff  saavutti  toisen  merkittävän pedagogisen  tuloksensa.  Häntä alkoi 

kiinnostaa lapsilähtöinen  musiikkikasvatus,  jonka  seurauksena  syntyi  Keetmanin  kanssa 

viisiosainen  Orff-Schulwerk-kirjasarja.  Kirjojen  lähtökohtana  on  kasvattaa  lapsen 

musiikillista ajattelua improvisaatiomallien avulla. (Perkiö 2010, 34.) 

2.4 Musiikkiliikunnan toimintamuodot 

Dalcrozen  tutkimuksessa Juntusen (2002) Dalcroze  jaottelee  omaan  pedagogiikkaansa 

nojaten musiikkiliikunnan osa-alueet kolmeen kategoriaan: säveltapailuun, rytmiikkaan ja 

improvisointiin.  Vaikka  osa-alueet  opetetaan  Dalcroze-pedagogiikassa  erillisinä  osina,  ne 
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kulkevat samassa  paketissa  osana  toisiaan  oppitunneilla.  (Juntunen  2002, 77.)  Dalcrozen 

opettamisen  periaatteet  sijoittavat  instrumentaalisen  improvisaation  tutkimuksen 

oppimiskolmionsa  huipuksi  vuorovaikutuksellisten  ääni- ja  rytmikokemuksista  saatujen 

tulosten perusteella (kuva 1) (Abramson 1980, 62). 

             

 
 
 

       

KUVA 1. Dalcrozen oppimiskolmio Abramsonia (1980) mukaillen (Abramson 1980, 62). 

2.4.1 Säveltapailu 

Säveltapailussa  tavoitteena  on  rakentaa  yhteys kuullun  ja  kirjoitetun  välille. Sitä voidaan 

harjoittaa  muun  muassa  kirjoitetun  musiikin  tulkitsemisella ääniksi  ja  musiikiksi  laulun 

avulla.  (Juntunen  2004,  28.) Ideana  on  oppia  kehittämään  kykyä  hahmottaa 

sävelkorkeuksia ja sävelsuhteita sekä kuunnella ja erottaa äänen eri sävyjä. Säveltapailun 

harjoittaminen  kehittää  myös  sisäistä  kuulokykyä,  mikä  tarkoittaa  kykyä  saada  aikaan 

tarkkoja  säveliä  ja  harmonioita  ilman  instrumentista  tai  muusta  äänestä  saatua  apua. 

(Vasunta  1988,  157.) Sitä  voidaan  harjoitella esimerkiksi  harjoitteella,  missä  laulua 

jatketaan mielessä sovitun ajan ilman ulkoista soivaa musiikkia (Juntunen ym. 2010, 181).  

Ilomäen  (2013)  mukaan  sisäiseen  kuulokykyyn  yhdistyy  vahvasti  myös  kehon  yhteistyö: 

toiminnan  ennakointi  saa  aikaan  musiikin  ”soimisen”  mielessä.  Soiva  ajattelu  on  täten 

myös lähtökohdiltaan yhteisöllistä ja kehollista. (Ilomäki 2013, 73.) Sisäinen kuulokykyä 

pidetään  yhtenä tärkeimmistä  Dalcroze-pedagogiikan  tavoitteista. Dalcroze  itse  on 

korostanut  pelkän  soittamisen  ja  laulamisen  lisäksi  opetettavan  lapsia  kuulemaan  ja 

kuuntelemaan.  Näiden  kykyjen  olisi  hyvä  kehittyä  mahdollisimman  varhain,  jotta  korva 

ehtisi  harjaantua  ennen  musiikin  teorian  ja  soitinopintojen  alkamista.  Korvan  tulisi  olla 

niin  kehittynyt,  että  oppilas  kykenisi  aistimaan  aksentit,  fraasit  ja  sävyt  kehossaan  ennen 

kuin niitä instrumentilla on edes ilmaistu. (Juntunen 2010, 21.) 

Rytmiikka 

Improvisaatio 

Säveltapailu 
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Dalcroze  korosti,  että  säveltapailuopetus  tulisi  aloittaa  ennen  kaikkea  aktiivisesta 

toiminnasta kuten laulamisesta tai luonnollisista tavoista liikkua. Nuotit tulisi ottaa mukaan 

harjoitteisiin  vasta  myöhemmässä  vaiheessa.  Tällaisissa  liikunnallisissa 

säveltapailuharjoituksissa  liikkeellä  on  aktivoiva,  konkretisoiva  ja  kuuntelukokemuksia 

vahvistava  rooli  ja  sen  päämääränä  on  tukea  musiikillisten  ilmiöiden  ymmärtämistä. 

Liikkeen  yhdistäminen  kuunteluun  vaikuttaa  lisäksi  aivojen  ristikkäisten  aistinalueiden 

aktivoitumiseen. (Juntunen 2010, 21–22.) 

5–8-vuotiaille lapsille yhtenä esimerkkinä säveltapailuharjoitus voi olla Konkkis, konkkis -

laulu (kuva 2), jossa kahdella sävelellä leikitellen lauletaan ja liikutaan tilassa sen mukaan, 

millaisesta  asiasta  (tässä  tapauksessa  koira)  lauletaan.  Kun  kyseessä on iso  koira – 

lauletaan  hitaasti,  pieni  koira – nopeasti,  hiipivä  koira – hiljaa,  hyppivä  koira – 

voimakkaasti. Lisäksi voidaan  keksiä  muita  mielikuvia,  joiden  avulla tempoa ja 

voimakkuutta  voidaan  muunnella. Tällainen  mielikuvaan  ja  sen  perusteella  liikkeeseen 

pohjautuva harjoitus tukee kehollisuuden kautta tapahtuvaa oppimista. Harjoitetta voidaan 

soveltaa vielä lisää esimerkiksi siten, että laulun alkuosan (a) aikana liikutaan eteenpäin ja 

loppuosan (b) aikana taaksepäin. (Simola-Isaksson ym. 1980, 30.)  

 

KUVA 2. Konkkis, konkkis -laulu (Simola-Isaksson ym. 1980, 30).  

2.4.2 Rytmiikka 

Musiikkiliikunnassa rytmiikalla tarkoitetaan harjoitteita ja tapahtumia, joiden lähtökohtana 

on  rytmiin  liitettävä  musiikillinen  ilmiö.  Harjoitteissa  tärkeimpiä  osa-alueita  ovat  kehon 

rytminen  liike,  kuulonvaraiset  aistimukset  ja  puherytmit.  Rytmiikkaharjoitukset  alkavat 

kävelyllä, josta edetään aina juoksuun ja hyppimiseen. Perussykkeen löytäminen on myös 

yksi  tärkeimmistä  rytmillisistä  asioista rytmiikkaharjoituksissa.  (Juntunen  ym.  2010,  99–

100, 103.) 
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Rytmi  on  yksi  musiikillisen  jäsentelyn  tukijalka.  Sen  tehtävänä  on  olla  musiikin  aikaa 

järjestävä  elementti,  jonka  varaan  äänitapahtumat  rakentuvat  ja  saavat  muotonsa.  Rytmin 

muoto  vaihtelee  musiikillisesta  tapahtumasta  riippuen – aina  sykkeenomaisesta 

epämääräiseen virtaavuuteen. Dalcroze pitää musiikin rytmin tärkeimpinä ominaisuuksina 

kehon rytmejä, hengitystä, sydämen sykettä sekä liikkeen rytmiä. (Ahonen 2004, 90–91.) 

Rytmin  tunteminen  ja  sen  oppiminen  tapahtuu  Dalcrozen mukaan  parhaiten  liikkeen 

kautta. Tuntemisella ja aistimisella tarkoitetaan kykyä tuntea rytmi liikkeen kanssa samaan 

aikaan. Keho tuntee, kokee ja ilmaisee liikkeen kautta musiikin ja liike puolestaan ilmentää 

kuultua, ymmärrettyä ja tulkittua musiikkia. (Juntunen 2004, 26.)  

Lapsi  kehittää  omia  rytmisiä  taitojaan  yhdistelemällä  tuttuja  asioita,  esimerkiksi  laulu  ja 

siihen  liittyvä  liike, keskenään  tiedostamatta  niillä  olevan  rytmisiä  vaikutuksia. Pienten 

lasten  kohdalla  rytmiset  harjoitteet  alkavat  kokeilusta,  kuinka  lapsi  luonnollisesti  tuntee 

rytmin  ja  kuinka  hän  lähtee  tunnistamaan  sitä  musiikista.  Varhaiset  kokemukset  rytmistä 

antavat juuret rytmiselle musiikkikasvatukselle. (Findlay 1971, 3.) 

Pienellä  lapsella  arkirutiinien  kautta  tapahtuva  rytmikasvatus  luo  hyvää  pohjaa  rytmien 

havainnoimiseen. Rutiininomaiset toistot arkiaskareissa luovat turvaa lapselle. Esimerkiksi 

saman lorun laulaminen ulos lähdettäessä saa jalat vipattamaan rytmin tahtiin. (Ruokonen, 

2000,  76.) Ahosen  (2004)  mukaan  lapsen  ensimmäiset  säännölliseen  sykkeeseen  liittyvät 

rytmiset  kokeilut  alkavat  leikin  yhteydessä  ilmenevinä  lelujen  iskuina  lattiaan.  Tämän 

lisäksi lapsen spontaanit laulut tuottavat myös rytmisiä kokeiluja. (Ahonen 2004, 90–91.) 

5–8-vuotiaille  lapsille  rytmiikkaharjoitus  voi  olla  esimerkiksi  tutusta  lastenlaulusta 

perussykkeen  etsimistä. Mikäli  perussyke  löytyy  helposti,  laulusta  voidaan etsiä  myös 

melodiarytmi.  Rytmejä  ilmennetään  esimerkiksi kävelemällä  halutun rytmin mukaisesti 

tilassa.  Esimerkiksi Satu  meni  saunaan -laulussa (kuva  3) perussyke  voi  olla  joko 

neljäsosa- tai  puolinuotti-iskuina,  melodiarytmi  puolestaan  laulun  mukaisesti  joko 

neljäsosina tai puolinuotteina. (Juntunen ym. 2010, 131.)  
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KUVA 3. Satu meni saunaan -laulu (Juntunen ym. 2010, 131).  

2.4.3 Improvisointi 

Improvisointi  perustuu suurilta  osin valmistelemattomuuteen.  Musiikkia  luodaan  samalla 

kun  sitä  esitetään  eikä  improvisoijalla  ole  mahdollisuutta  suunnitella  tai  muotoilla 

esittämäänsä  etukäteen.  Syntyvällä  musiikilla  on  usein  kuitenkin  jokin  lähtökohta 

(sävelmä,  teema,  tyyli),  minkä  mukaan  improvisointia  aletaan  tekemään.  Improvisointi 

kuitenkin  pohjautuu  jo  aiemmin  hankittuun  tietoon  ja  musisointitaitoihin.  Näihin 

pohjautuminen  tuo  etua,  sillä improvisointitilanteessa  improvisoija joutuu  aktivoimaan 

tietämänsä  tiedon  ja  turvautumaan  siihen.  Improvisoinnilla  on  osassa  kulttuureja  suuri 

merkitys,  sillä suullisesti kansanperinteenä  liikkunut  musiikki  siirtyy  kuulonvaraisesti 

sukupolvelta  toiselle  ilman  nuotteja.  Monet  kansanlaulut  ovat  myös  saaneet  alkunsa 

spontaanin improvisoimisen tuloksena. (Ahonen 2004, 171–173.) 

Musiikkiliikunnan  kannalta  katsottuna  improvisointi  on  vapaata  liikunnallista  ilmaisua, 

jossa  pohjana  lapsen  vapaalle  liikkeelle  ovat mielikuvavirikkeet  ja  kuultava  musiikki. 

Spontaani  improvisointi  on  pienen  lapsen  omin  improvisaation  muoto,  mutta  minän 

kehittymisen kautta improvisointiin tulee mukaan itsekritiikki. Tällöin heittäytyminen käy 

luonnottomammaksi  ja vaikeammaksi  huonon  arvostelun  pelossa.  Virikkeillä  ja 

mielekkäällä tekemisellä on silloin suuri merkitys lapselle, jotta improvisoinnista saataisiin 

edelleen luontevaa ja kokonaisvaltaista ilmaisun kannalta. (Simola-Isaksson ym. 1980, 66.) 

Improvisointia toteutetaan Dalcroze-pedagogiikassa niin liikkeen, laulun kuin instrumentin 

soiton kautta. Dalcroze painottaa, että muusikon omaperäisyyden ja sielun tulisi olla soiton 

johtajana.  Pelkkä  oikeiden  äänien  soittaminen  ei  riitä,  vaan  tärkeää  on  osata  ilmaista 

musiikkia  persoonallisella  tavalla.  Tällaiset  harjoitteet  antavat  mahdollisuuden 

monipuoliseen improvisointiin ja spontaaniin tulkintaan. (Juntunen 2004, 29.) 
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5–8-vuotiaille  lapsille  improvisointiharjoitus  voi  olla  esimerkiksi  luovan  liikunnan  kautta 

tapahtuva harjoite. Seuraa johtajaa -laulussa (kuva 4) oppilaat liikkuvat jonossa peräkkäin 

ja jonon ensimmäinen keksii tavan liikkua muiden matkiessa tätä. Kun laulu loppuu, jonon 

ensimmäinen  siirtyy  jonon  viimeiseksi  ja  toisena  jonossa  olleesta  tulee  näin  uusi  johtaja, 

joka keksii uuden tavan liikkua. Samaa harjoitetta voi soveltaa tekemällä pareittain, joissa 

toinen parista näyttää liikkeen toisen matkiessa tätä. Parit voivat olla esimerkiksi peräkkäin 

tai vastakkain. (Juntunen ym. 2010, 203.) 

 

KUVA 4. Seuraa johtajaa -laulu (Juntunen ym. 2010, 203). 
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3 LAPSEN MUSIIKILLINEN JA PSYKOFYYSINEN KEHITYS 

IKÄVUOSINA 5–8 

Musiikin oppiminen  rakentuu  usealle  osatekijälle.  Lapsella  tulee  olla erinäisiä  musiikin 

opiskeluun  tarvittavia metakognitiivisia  taitoja pystyäkseen  hahmottamaan  opetuksessa 

käsiteltäviä  asioita.  Lisäksi  motoristen  taitojen  kehittyminen  tai  niiden  kehityksen  puute 

vaikuttavat  siihen,  kuinka  lapsi  pystyy  hallitsemaan  instrumenttinsa.    Musiikillisen 

valmennuksen  ryhmäopetuksena  tapahtuvan  luonteen  takia  lapsen  sosiaalisten  taitojen 

kehittymisen tarkastelu on myös olennaista.  

Kuvaamme lapsen  sekä  psykofyysistä  että  musiikillista kehitystä musiikilliseen 

valmennustoimintaan yleisimmin osallistuvien lasten eli 5–8-vuotiaiden osalta. Rajaamme 

lapsen  kehityspsykologisten  valmiuksien  ja  ominaisuuksien  kuvausta  musiikilliseen 

valmennustoimintaan osallistumisen kannalta olennaisimpiin tekijöihin, eli  kognitiiviseen, 

motoriseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Lisäksi esittelemme lyhyesti musiikkipsykologiaan 

useimmiten  yhdistettyjä  kehityspsykologian  alan  tutkimuksia  ja  teorioita. Musiikillisen 

kehityksen  kartoittamisen apuna  käytämme aiemmista  musiikillis-kognitiivista  kehitystä 

kuvaavista malleista  riippumatonta  jakoa musiikin elementteihin,  melodiseen  ja 

harmoniseen,  sekä  rytmilliseen  kehitykseen.  Lisäksi  nostamme  erilliseksi  osa-alueeksi 

laulamisen,  jota  pidetään  yhtenä  tärkeimmistä musiikin  varhaiskasvatuksen 

toimintamuodoista.  

3.1 Piaget’n, Vygotskin ja Eriksonin kehityspsykologinen tutkimus 

Lapsen tiedollista ja oppimisen kehitystä on pyritty kuvaamaan erilaisilla kehitysteorioilla, 

joiden  painotukset ja  lähtökohdat vaihtelevat eri  tutkijoilla. Etsiessämme 

tutkimuskirjallisuutta  pro  gradu -työtämme  varten  huomasimme  kolmen 

kehityspsykologian alan  tutkijan  nimen  tulevan  mainituksi  usein.  Koemme  siksi 

tarpeelliseksi avata heidän töitään ja teorioitaan pääpiirteittäin. 

Yksi  tunnetuimmista  ja  käytetyimmistä  yleistä  kehityspsykologiaa  kuvantavista  teorioista 

on  Jean  Piaget’n  kognitiivista  kasvua  kuvaava  teoria, jota  Piaget (1988) itse  kutsui 

geneettiseksi  epistemologiaksi. Piaget’n (1977) yksilölähtöisen vaiheteorian mukaan 

lapsen kehitysvaiheet etenevät toisiaan seuraten aina kiinteässä järjestyksessä, ja ajoittuvat 
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tiettyihin  ikäkausiin.  Kehitys  tapahtuu  jatkuvana  vuorovaikutuksena  lapsen  oman 

toiminnan  ja häntä  ympäröivän  todellisuuden  välillä,  ja  jokainen  kehitysvaihe  muodostaa 

pohjamateriaalin uuden tiedon rakentamiselle ja välineitä seuraavalle tasolle siirtymiselle. 

Uuteen  kehitysvaiheeseen  siirtyminen ei  Piaget’n  (1988)  mukaan tapahdu  jokaisella 

lapsella  samanikäisenä,  vaan  riippuu  yksilön  kypsyyden  lisäksi  aikaisemmista 

kokemuksista ja  ennen  kaikkea  sosiaalisesta  ympäristöstä  (Piaget &  Inhelder 1977,  146–

147; 1988, 8, 99).    

Piaget (1988,  102–109) jakaa  lapsen  ja  nuoren  kognitiivisen  kehityksen neljään eri 

päätasoon: 

1) Sensomotorinen vaihe (0–2 v.) 

2) Esioperationaalinen eli intuitiivinen vaihe (2–6 v.)      

3) Konkreettisten operaatioiden vaihe (7–12 v.)  

4) Formaalien eli abstraktien operaatioiden vaihe (11/12 v. –)  

Päävaiheiden sisältämien rakenteiden  ominaispiirteitä  ovat 1)  niiden  ilmaantuminen  aina 

samassa järjestyksessä, 2) jokaiselle vaiheella luonteenomainen kokonaisrakenne, sekä 3) 

kokonaisrakenteiden  konstruktiivisuus,  joiden  muodostumisjärjestystä  ei  voi  muuttaa 

(Piaget & Inhelder 1977, 146–147).  

Piaget’n  vaiheteorialle  on keskeistä niin  sanottu  säilyvyyden  käsite,  jonka  lapsi  oppii 

neliportaisen  prosessin  myötä.  Tällöin  lapsi  alkaa  ymmärtää  tiettyjen  piirteiden 

pysyvyyden muutoksista huolimatta. 1960–70-luvuilla piaget’lainen tutkimussuunta osoitti 

kiinnostusta säilyvyyden käsitteeseen osana musiikillista kehitysprosessia, jolloin se etsi ja 

testasi säilyvyyden käsitettä musiikillisesta tietämyksestä. (Paananen 2003, 49–50.) 

Piaget’n  vaiheteoriaa  on  vuosien  saatossa  arvosteltu  useista  eri  syistä.  Muun  muassa 

vuonna  1983  oman  moniälykkyysteoriansa  kehittänyt  Howard  Gardner  kritisoi  Piaget’n 

kognitiivisen  kehityksen  kuvausta  liian  suppeaksi,  sen  kuvatessa  vain  yhdentyyppistä 

kehitystä.  Gardnerin  mukaan  Piaget’n  teoria  ei  myöskään  onnistu  luomaan  universaalia 

kuvaa  lapsen  kognitiivisen  kasvun  prosessista  ja  pohjautuvan  liikaa  länsimaiseen 

näkökulmaan. (Gardner 1983, 20–21.) 
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Sosiokulttuurista kehityspsykologian  tutkimusta  1900-luvun  alkupuolella  edustanut Lev 

Vygotski  kuvasi  kehityksen  kaksitasoiseksi.  Vygotskin  mukaan  jokainen  kehityksellinen 

muutos  ja  uudismuodostelma  syntyy  kahdessa  vaiheessa:  ensin  ihmisten  välisessä 

toiminnassa,  ja  sen  seurauksena  yksilön  sisäisessä  toiminnassa.  Hän  käytti 

yhteistoiminnasta  käsitettä  ”lähikehityksen  vyöhyke”,  jolla  viittasi  sosiaalisen 

vuorovaikutuksen  vaikutukseen  kehityksen  uudismuodostelmien  synnyssä.  Tällaisten 

”lähikäsitysten  vyöhykkeiden”  käytöllä  voitaisiin  Vygotskin  mielestä  vaikuttaa 

tehokkaimmin  kehityksen  kulkuun.  Toisin  sanoen  lapsen  persoonallisuuden  hallintaa 

tuetaan  niillä  alueilla,  joihin  lapsi  jo  kykenee  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessaan. 

(Ruoppila  1995,  26.)  Vygotski  painotti  kulttuurisen ympäristön  merkitystä  osana  yksilön 

toimintaa,  eikä  näitä  kahta  asiaa  voida  käsitellä  irrallisina  ja  toisistaan  erillisinä  tekijöinä 

(Woolfolk, Hughes & Walkup 2008, 52).  

Eriksonin (1950) kahdeksanvaiheinen psykososiaalinen kehitysteoria kattaa identiteetin eli 

yksilöllisyyden koko elämänkaaren (Eikson 1980, 129). Ihminen läpikäy sekä biologisen, 

psykologisen  että  sosiokulttuurisen  persoonallisuuden kasvun,  ja  uudet  kehitystasot 

kehittyvät  erilaisten  kriisien  myötä prosessien  etsiessä  tasapainoa (Ruth  1995,  444). 

Kehityksen  on  mahdotonta  edetä  ilman  konflikteja.  Näiden  konfliktien  tarkoituksena  on 

aikaansaada  yksilössä  uusia  valmiuksia  ja  kykyjä.  (Erikson  1980,  243.)  Jos  jokin 

kehityskriiseistä läpikäydään epäonnistuneesti, yksilön on mahdoton saavuttaa kestävää ja 

ehjää  identiteettiä  (Erikson  1950,  218).  Eriksonin  kehityspsykologinen  teoria  on  saanut 

osakseen  runsaasti  kritiikkiä  sen  kuvaillessa  kehitystä  sosiaalihistoriallisesta  kontekstista 

riippumatta (Ruth 1995, 444). 

3.2 Lapsen kognitiivinen, motorinen ja sosiaalinen kehitys 

Esikouluikäisenä,  ajattelun  kehittymisen  ansiosta,  lapsi  kykenee  irtautumaan  välittömistä 

aistihavainnoista. Toisin  sanoen  lapsi  ei  ole  enää  välittömän  objektin  havainnoinnin 

varassa,  ja  luottamus  objektin  pysyvyyteen  on  kasvanut. Hän  alkaa  ymmärtää  että 

esineiden  ominaisuudet,  kuten  koko,  tilavuus,  paino  tai  lukumäärä  pysyvät  samoina, 

vaikka niiden ulkoiset piirteet muuttuisivatkin. Tämän ymmärryksen kehittyessä fyysinen 

maailma  ja  sen  ilmiöt  tulevat  lapselle  ennustettavimmaksi.  Samalla ajattelu  muuttuu 

joustavammaksi ja  lapsen  ongelmaratkaisuihin  ilmestyy  eri  vaihtoehtoja.  (Nurmi  ym. 

2006, 81.)  
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Noin viisivuotiaasta eteenpäin lapsen kyky ymmärtää maailman kolmiulotteista luonnetta, 

sekä  erilaisia  symboleja  ja  malleja  kehittyy  nopeasti.  7–8-ikävuoteen  tultaessa  lapsi 

käsittää että  jokin  sopimuksenmukaisen  merkki  tai  kuvio  voi  esittää  jotakin  todellista, 

olemassa  olevaa  esinettä  tai  asiaa.  Samalla  lapselle  kehittyy  kiinnostus  ja  kyky  erilaisten 

luokitusten, ja niiden alaluokkien tekemiseen asioiden tai esineiden yhtenäisten piirteiden 

mukaan.  Tässä  iässä  lapsi  alkaa  ymmärtää myös  pysyvyyden  tai  säilyvyyden  käsitteen. 

Esimerkiksi vaikka saven muoto muuttuu, saven määrä pysyy samana.  (Nurmi ym. 2006, 

82.) 

Alle  kouluikäisen  lapsen  tiedon käsittelytaidot  ovat  vielä  kohtalaisen  suppeat,  ja  hän 

pystyy  käsittelemään  vain  rajallisen  määrän  tietoa  samanaikaisesti.  Vasta  lähempänä 

kouluikää  lapsi  kykenee  vastaanottamaan  monimutkaisempia  ohjeita,  kun  aiemmin  hän 

pystyi prosessoimaan vain yksinkertaisia ohjeistuksia. (Robinson 2008, 139.) 

Lapsen  kognitiivisessa  kasvussa  muistin  kehittyminen  on  yhteyksissä  niin  kutsuttujen 

perusprosessien  kehittymiseen,  joita  ovat  esimerkiksi  esineiden  tunnistaminen  ja 

yleistäminen  tilanteessa.  Erilaisia  elämänilmiöitä  koskevan  tieto- ja  käsitevaraston  nopea 

kasvaminen  vaikuttaa  edelleen  muistitoimintojen  kehittymiseen.  5–7-vuotias  alkaa 

tarkastella  omaa  toimintaansa ja  muodostamaan  siitä  käsityksiä.  Esimerkiksi 

muistitoiminnoissa  lapsi  alkaa  havaita muistamistaan  auttavia  tekijöitä.  Metakognitioiden 

muodostamisen  taito  mahdollistaa  lapsen  oppimisen  ymmärtämisen,  ja  tätä  kautta  itse 

oppimisen. (Nurmi ym. 2006, 84–85, 102.) Erilaisten oppimiseen tarvittavien ”työkalujen” 

muodostumisen  seurauksena  lapsi  alkaa  hahmottamaan  myös  ajan  käsitteitä  (Robinson 

2008, 142).  

Motorisilla  perustaidoilla  tarkoitetaan  niitä  taitoja,  joita  tarvitaan  itsenäiseen 

selviytymiseen  läpi  elämän,  kuten  kävely,  juoksu,  heittäminen,  kiinniottaminen, 

hyppääminen sekä  lyönti- ja potkuliikkeet  (Pönkkö  &  Sääkslahti  2011,  137).  Lapsen 

motorinen  kehitys  tapahtuu  hierarkkisesti  etenevästi,  eli  joukko  alempiasteisia  erillisiä 

taitoja  tai  kykyjä  yhdistyy  muodostaen  korkeampi  rakenteita  tai  kokonaisuuksia. 

Esimerkiksi oppiakseen kävelemään lapsen on ensin omaksuttava useita taidon oppimiseen 

tarvittavia osatekijöitä, kuten pystyasento ja ryömiminen. Hierarkkisessa järjestäytymisen 

periaatteessa olennaista on erilaisten ala- ja osataitojen oppiminen, ennen kuin lapsi pystyy 

etenemään  kehityksessään  uudelle  tasolle.  (Karvonen,  Siren-Tiusanen  & Vuorinen  2003, 

35.)  
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Motorinen  kehitys  etenee  suunnittaisesti:  kefalokaudaalisesta  (päästä  jalkoihin) 

proksimodistaaliseen  (keskeltä  äärialueille),  kokonaisvaltaisista  reaktioista  aina 

eriytyneempiin  suorituksiin.  Ensimmäisenä  kehittyy  suurten  lihasten  koordinaatio  eli 

karkeamotoriikka,  jonka  avulla  lapsi  oppii  liikkeen  perusmallin.  Tässä  yhteydessä 

kehittyvät  myös  motoristen  suoritusten  asentokontrolli  sekä  tasapaino.  (Takala  &  Takala 

1980,  67–68.)  Suurten  lihasryhmien  ja niiden  taitojen  hallinta  on  edellytyksenä 

hienomotoristen  toimintojen  kehittymiselle  (Gallahue  &  Cleveland  Donnelly  2003,  42).  

Karkeamotoriikan  hallinnan  jälkeen  alkava  pienten  lihasten  koordinaation, 

hienomotoriikan  kehitys  mahdollistaa  tarkat  ja  täsmälliset  liikkeet.  Tähän  koordinaatioon 

liittyy olennaisesti myös silmän ja käden, sekä silmän ja jalan koordinaation kehittyminen. 

(Takala & Takala 1980, 67–68.) 

Vielä  alle  viisivuotiaan  motoriset  perustaidot  ovat  vakiintumattomat  (Sääkslahti  1999, 

340).  Aivojen  etuosien  kehittymisen sekä  etu- ja  takaosien  vahvistumisen  myötä  6–7-

vuotiaan  motorisen  toiminnan  suunnittelu  ja  ohjaus  kehittyvät. Lapsi  pystyy  näin  ollen 

säätelemään  liikkeitään  entistä  tarkemmin.  Motoristen  taitojen  kehityksen  tuloksena lapsi 

pystyy  yhä  monimutkaisempiin,  koordinaatiokykyä  tarvitseviin  suorituksiin  ja 

vauhdikkaampiin liikuntaleikkeihin. Tässä vaiheessa leikeissä alkavatkin korostua fyysistä 

aktiivisuutta  vaativat  leikit,  kuten  pomppiminen  ja  erilaiset  juoksu- ja  takaa-ajoleikit. 

(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 75–77.)   

Kuuden ikävuoden paikkeilla ja siitä eteenpäin lapsen hienomotoriset taidot alkavat olla jo 

kohtalaisen kehittyneet, mahdollistaen yhä vaikeammat sorminäppäryyttä vaativat tehtävät 

(Robinson  2008,  193).  Näitä  kehittyviä  taitoja  tulisikin  tukea  erilaisilla  hienomotoriikkaa 

edellyttävillä  tehtävillä  (Woolfolk,  Hughes  &  Walkup  2008,  78). Alakouluikäisten  lasten 

motorisissa  taidoissa  on  havaittu  olevan  jonkin  asteisia  sukupuolten  välisiä  eroja.  Tytöt 

ovat poikia ketterämpiä ja menestyvät paremmin hienomotoriikkaa ja tasapainoa vaativissa 

tehtävissä,  kun  taas  pojat  ovat  hieman  nopeampia,  ja  suoriutuvat  paremmin  lihasvoimaa 

vaativissa tehtävissä. (Nurmi ym. 2006, 76.) 

Esikouluiän  kynnyksellä  lapsen  sosiaaliset  taidot  kasvavat.  5–6-vuotias  lapsi  pystyy 

erottamaan  itsensä  omana  persoonanaan,  erillisinä  muista.  Samalla  lapsen  tietoisuus 

omistussuhteista  syntyy.  Hän  kykenee  aistimaan  ryhmän  odotukset  itseään  ja 

käyttäytymistään  kohtaan ja  vastaamaan niihin.  (Kurki  2001,  128.)  Tämän  ikäinen  lapsi 

hallitsee  äidinkielensä  jo  kohtalaisen  hyvin,  mikä  mahdollistaa  vuorovaikutustaitojen 
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omaksumisen (Nurmi ym. 2004, 45). Hän alkaa käsittää että konflikteja voidaan selvittää 

myös puhumalla (Kurki 2001, 130).  

Varhaislapsuudessa  vahvasti  näkyneet  fyysinen  ja  kielellinen  aggressiivisuus  alkavat 

ensimmäisten  kouluvuosien  aikana  vähentyä.  Viimeistään  tässä  vaiheessa  yksilöiden 

väliset erot kuitenkin korostuvat. (Nurmi ym. 2004, 105–106.) Koulunkäynnin alkaminen 

ja ystäväpiirin  laajeneminen,  muuttuminen  sekä  monipuolistuminen  lisäävät  konfliktien 

määrää  lapsen  elämässä  (Aho  &  Laine  1997,  173).  Lapsen  kielellinen  kehitys  auttaa 

konfliktien  ratkaisemissa,  joskin jo  suhteellisen  taitava  kielenkäyttö  mahdollistaa entistä 

aggressiivisemman verbaalisen vuorovaikutuksen (Nurmi ym. 2004, 106). 

Kouluikään tultaessa ystävyys- ja toveruussuhteiden merkitys korostuu, ja lapsi kaipaa yhä 

enemmän  erityisesti  samaa  sukupuolta  olevien  ikätovereidensa  seuraa  (Nurmi  ym.  2004, 

109).  Niin  aikuisten  kuin  ikätovereidensa  hyväksymäksi  tuleminen  on  kouluikäiselle 

erittäin tärkeää, vaikka lapsi itse saattaa nähdä itsensä hyvin kriittisesti. Vaikka 8-vuotias 

lapsi  nauttiikin  jo  ajoittaisesta  yksinolosta,  hänellä  on  suuri  tarve  olla  osa  ryhmää, kuten 

ystäväpiiriä. (Robinson 2008, 193.) 

Toveruussuhteidensa myötä lapsi  oppii  sukupuolellensa  tyypillisiä  käyttäytymismalleja, 

sosiaalisia  taitoja,  sekä  toiminnallisia  taitoja,  jotka  liittyvät  itsenäisyyteen,  kielelliseen 

kehitykseen  sekä  fyysisiin  suorituksiin.  Hän  oppii  myös  moraalisen  käyttäytymisen 

pelisääntöjä kuten jakamista ja vuorottelua. (Nurmi ym. 2004, 109–110.) Tässä vaiheessa 

erilaiset sääntöleikit tulevat suosituiksi lasten leikkien muodoiksi (Robinson 2008, 193). 

3.3 Katsaus lapsen musiikillisen kehityksen tutkimusperinteeseen 

Omaksi  tieteelliseksi  haarakseen  musiikkipsykologia  alkoi  kehittyä  1800-luvun 

puolivälissä. Tätä ennen muusikkoutta ja ihmisen roolia musiikin käsittelijä sekä tuottajana 

reflektoitiin pääasiassa filosofian keinoin. (Thaut 2009, 552.) Viimeisen kolmenkymmenen 

vuoden  aikana  musiikkipsykologian  alan  tutkimus  on  keskittynyt  tutkimaan  seuraavia 

aihepiirejä:  musiikin  havaitseminen,  musiikillisten  taitojen  oppiminen  ja  kehittyminen, 

musiikin  neuropsykologia,  esiintymisen  tutkimus,  musiikin  sosiaalipsykologia,  sekä 

musiikin tunnevaikutuksia (Eerola 2003, 261).  

Useissa  musiikillista  kehitystä  selvittävissä  tutkimuksissa  on  havaittu  ikälähtöisiä  eroja 

tonaalisten  rakenteiden  kehittymisessä.  Krumhansl  ja  Keil  (1982)  huomasivat 6–11-
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vuotiailla iän  mukana  tarkentuneita  kykyjä erotella  diatonisia  ja  nondiatonisia 

sävelkulkuja.    Lapsen  valmiutta erotella,  tuottaa  ja säilyttää  sävelkorkeuksia  sekä 

laulamisen  tonaalisia  rakenteita  on  tutkinut  muun  muassa  Lyle  Davidson  (1985,  1994), 

joka  selvitti  tutkimuksissaan  musiikintuottamistehtävien  kautta  iän  vaikutuksia 

valmiuksien  kehittymiseen. (Trehub  2009,  236.) Pirkko  Paanasen (2003) 6–11-vuotiaan 

lapsen improvisaatiotuotoksiin pohjautuva väitöskirjatutkimus tukee yhtälailla ikälähtöistä 

kehitysajattelua. 

Musiikillisen  kehityksen  tutkimusalueella,  lapsen  rytmin  käsittelytaitoihin  liittyvää 

kehitystä  on  tutkittu  vähemmän  kuin  melodiaan  ja  sen  osa-alueisiin  liittyvää  kehitystä. 

Monissa rytmin vapaata tuottamista koskevissa tutkimuksissa huomataan niin ikään yhteys 

iän ja taitojen välillä (vrt. Swanwick & Tillman 1986; Brophy 2002; Paananen 2003). Iän 

vaikutukset  näkyvät  vähemmän  rytmin  hahmotus- ja  toistamistehtävissä.  Muun  muassa 

Drake,  Jones  ja Baruch  (2000)  huomasivat  tutkimuksessaan,  ettei  iällä tai  musiikillisella 

koulutuksella  ole  juurikaan  vaikutusta  lapsen  kykyyn  havaita  temporaalisia 

epäsäännöllisyyksiä. (Trehub 2009, 236–237.) 

Sointivärin havaitsemiskyvyn  kehittymiseen  liittyvää  tutkimustietoa  löytyy  hyvin  vähän. 

Lowther  (2004)  havaitsi  3–8-vuotiailla  lapsilla  suuria,  ikäkausien  mukaisia  eroja 

sointivärin  erottamisessa  instrumentin  tunnistustehtävissä.  Mitä  suurempia  erot 

kuunneltujen instrumenttien sointivärien välillä olivat (esimerkiksi tuuba ja triangeli), sitä 

helpompi myös nuoremman lapsen oli onnistua erottelemaan ne. (Trehub 2009, 237.) 

Yhtä  musiikin  varhaiskasvatuksen  tärkeimpänä  pidettyä  työskentelytapaa,  laulamista,  ja 

lapsen  laulutaidon  kehittymistä  on  tutkinut  muun  muassa  Graham  F.  Welch,  joka  on 

selvittänyt useissa  tutkimuksissaan eri-ikäisten lasten  valmiuksia  laulaa  opetettua  laulua 

(Welch 2006, 316). Maija Fredrikson selvitti pienen lapsen spontaaneja laulutoimintoja ja 

enkulturaatioprosessia.  Niin  ikään  enkulturaatiotematiikkaan  syventyvä  Irène  Deliégen  ja 

John Slobodan toimittama 1996 artikkelikokoelma laajemmalla ikäskaalalla ympäristön ja 

kulttuurin  yhteisvaikutusta  musiikilliseen  kehittymiseen,  sekä  kuvaa  lapsen  musiikillista 

kehitystä ikäkausittain (Fredrikson 2003, 214–215). 

Lapsen kehitys koostuu useasta tekijästä. Musiikillista kehitystä kuvattaessa on tärkeä ottaa 

huomioon  lapsen  kehitystä  tukevat,  kuin  myös  sitä  rajoittavat  tekijät.  Fyysinen  kehitys 

asettaa  tietyt  rajat,  jonka  sisällä  voidaan  toimia,  mutta  myös  psyykkinen  kehitys  koetaan 
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merkittävänä tekijänä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun prosessissa. (Paananen 2003; 2010, 

155). Lapsen  musiikillisen  kehityksen  ja  musiikkipsykologisen  tutkimuksen  pohjalta 

muutamat  tutkijat  ovat  rakentaneet  erilaisia  vaiheteorioita,  joissa  musiikillista  kehitystä 

pyritään  luokittelemaan  ja  määrittelemään  ikäkausien  mukaan.  Monet  varhaisimmista 

malleista  perustuvat  Piaget’n  kehityspsykologian  kenttään  kuuluvaan  vaiheteoriaan. 

Uusimmissa  malleissa  on  kuitenkin  pyritty  erkaantumaan  piaget’laisesta  ajattelusta,  ja 

mallinnukset  ovat  yksityiskohtaisempia  ja  tiettyyn musikaaliseen  ominaisuuteen 

keskittyneempiä.  (Trehub  2009,  240.) Pääsääntöisesti  nämä  mallit  keskittyvät  musiikin 

kognitiiviseen alueeseen (Paananen 2003; 2010, 155). 

3.3.1 Gardnerin älykkyysteoria ja musiikillisen kehityksen malli 

Howard  Gardnerin  moniälyykkyysteoria  (1983)  jakaa  ihmisen  älykkyyden  eri  osa-

alueisiin.  Älykkyystesteillä  mitataan  yleensä  vain  loogis-matemaattista  tai  kielellistä 

lahjakkuutta.  Gardnerin  alkuperäinen  teoria  jakaa  älykkyyden  kuitenkin  seitsemään 

erilaiseen  älykkyyden  tyyppiin:  lingvistiseen,  loogis-matemaattiseen,  spatiaaliseen, 

kehollis-kinesteettiseen,  musiikilliseen,  intrapersoonalliseen  ja  interpersoonalliseen 

lahjakkuuteen. (Gardner 1985, 1–3.) 

Älykkyyden lajit  toimivat  suhteellisen  itsenäisesti,  mutta  ne  korreloivat  myös keskenään. 

Kaikki älykkyyden alueet eivät ole yhtä vahvoja, vaan suuriakin eroja löytyy niiden väliltä. 

Kasvatuksen  näkökulmasta katsoen  opettajan  tulisi  löytää  jokaisesta  oppilaasta  yksilön 

vahvat  alueet  ja  olla  vertailematta  heikompia  intelligenssejä  muun  oppilasryhmän 

kykyihin.  Tällaisesta  lähestymistapa  kehittäisi  yksilöä  kokonaisvaltaisesti  eikä  pelkästään 

hyviä tai heikkoja puolia. (Uusikylä 1994, 68–69.) 

Gardner  (1973) sisällyttää musiikillisen  kehityksen yleiseen  taiteelliseen  kehitykseen. 

Mallissa on kolme vaihetta (Gardner 1982, 87–88): 

1) Vauvaiän sensomotorinen vaihe (noin 0–2 v.)  

2) Varhaislapsuuden symbolinen vaihe (noin 2–7 v.) 

3) Literaalinen vaihe (kouluikä) 

Vauvaiän  sensomotorinen  vaihe  luo  pohjan  taiteelliselle  kehitykselle.  Symbolisessa 

vaiheessa lapsi  elää  luovuuden  kannalta  herkkyyskautta,  ja taiteellinen  kehitys sisältää 
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kulttuurista  riippumattomia universaaleja  piirteitä. Ajattelumaailma  on  tässä  vaiheessa 

hyvin kokonaisvaltaista ja intuitiivista, joten he oppivat kulttuurilleen tyypillisiä rakenteita 

itsestään.  Literaalisessa  vaiheessa  lapsen  oppiminen  on  tehokkainta,  ja  tämän  vaiheen 

tärkeimpänä  päämääränä  voidaan  pitää  taitojen  ja  tekniikoiden  harjoittelua,  joka 

muodostaa pohjan aikuisuutta varten. Kouluikäisessä luovuutta ja mielikuvituksen käyttöä 

alkaa rajoittaa erilaisten sääntöjen oppiminen, ja lapsi kokee sääntöjen rikkomisen olevan 

väärin. (Gardner 1982, 87–88; Paananen 2010, 158–159.) 

Gardnerin  (1983)  mukaan  musiikillinen  älykkyys  on  varhaisimmin  kehittyvä  älykkyyden 

muoto.  Musiikillinen  älykkyys  mahdollistaa  musiikin  luomisen,  sen  keinoin 

kommunikoimisen  sekä  ymmärtämään  äänen  avulla  välitettyjä  merkityksiä.  Toisin  kuin 

esimerkiksi  lingvistinen  älykkyys,  korkeatasoinen  musiikillinen  älykkyys  tarvitsee 

todennäköisesti  formaalia  musiikkikoulutusta.  (Gardner,  Kornhaber  &  Wake  1996,  205, 

207.) 

Gardnerin moniälykkyysteoria  ei  vastaa  kysymykseen  eri  älykkyyksien 

vuorovaikutussuhteista.  Musiikin  oppimiseen  tarvitaan  kuitenkin  myös  kielellistä 

(verbaaliset  käsitteet,  musiikkidraama),  loogis-matemaattista  (laskemisoperaatiot, 

musiikkianalyysi,  nuottikirjoitus),  visuaalista  (elokuvamusiikki,  musiikkivideo)  sekä 

motorista (keho- ja sanarytmit, liike) ajattelua.  Gardner kuvaa eri älykkyyksien kehittyvä 

lapsuudessa  omina  virtoinaan,  ja  aika  ajoin  ilmenevän  kehityksessä  suurempina  aaltoina. 

Gardnerin  teoriasta  ei  kuitenkaan  käy  ilmi  millaisten  mekanismien  tuloksena aaltoliike 

syntyy. (Paananen 2010, 159–160.) 

3.3.2 Swanwickin ja Tillmanin malli 

Keith  Swanwickin  ja  June  Tillmanin  musiikillista  kehitystä  kuvaava  malli  pohjautuu 

Piaget’n  leikkiteorian  käsitteistöön.  Heidän  näkemyksensä  perustuu  ajatusmalliin,  jossa 

lapsen  musiikillista  kehitystä  tulisi  tukea  omien  mielikuvitusta  vaativien  käytäntöjen 

avulla. Swanwick (1988) kuvaili aikansa musiikinopetuksen poissulkeneen mielikuvitusta 

vaativien  toimintatapojen,  kuten  säveltämisen  ja  improvisoinnin,  käytön  lasten  kanssa. 

Musiikin  kuuntelu,  keksiminen  ja  esittäminen  tulisi  tapahtua  jäljittelyn,  kuvitteluleikin  ja 

hallinnon  funktiona.  Vaikuttavin  elementti  keksimiselle  on  kuvitteluleikki,  kun  taas 

puolestaan esittämiseen, kuuntelemiseen ja musiikin mukana liikkumiseen vaikuttaa eniten 
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jäljittely.  Soittaminen  sisältää  puolestaan  hallinnan  elementin.  (Swanwick  1988,  31–32, 

43.)  

Vuonna  1986  tekemässään  tutkimuksessa  Swanwick  ja  Tillman  tutkivat  etnisiltä  sekä 

kulttuurisilta lähtökohdiltaan erilaisten lasten omia, nuotintamattomia musiikkisävellyksiä, 

jotka teetettiin normaalissa luokkatilanteessa (Swanwick 2001, 234). Swanwick ja Tillman 

tuottivat lasten sävellysten pohjalta musiikillisen kehityksen mallin (Swanwick 1988, 56–

59):  

1) Sensorinen vaihe (0–3 v.) 

Lapsi  reagoi  ja  kykenee  tuottamaan  vastauksen  äänen  dynaamisiin  tasoihin  ja 

soinnin  ilmaisulliseen  laatuun.  Musiikillinen  keksiminen  on  alkeellista  omalla 

äänellä tai soittimella tuotettua.  

2) Manipulatiivinen vaihe (4–5 v.) 

Lapsen kiinnostus soittamisen tekniikkaan kasvaa. Äänen tuottamista harjoitellaan 

soittimilla ja instrumentteja kokeillaan monipuolisesti.  

3) Persoonallisen ilmaisun vaihe (4–6 v.) 

Persoonallinen  ilmaisu  näkyy  tässä  vaiheessa  parhaiten  lapsen  lauluissa.  Sekä 

laulaen että instrumentilla tuotetussa musiikissa kokeilut kohdistuvat ilmaisullisiin 

konteksteihin, kuten nopeuden ja voimakkuuden vaihteluihin. Tuotettu musiikki on 

vielä suhteellisen strukturoimatonta ja ilmaisu spontaania.  

4) Musiikillisen äidinkielen vaihe (5–8 v. mutta erityisesti 7–8 v.) 

Ilmaisussa  esiintyy omalle  kulttuurille  ominaisia  piirteitä.  Tuotetut  melodiset, 

rytmiset  ja  harmoniset  kuviot  ovat  suhteellisen  lyhyitä,  ja  ne  ilmenevät  yleisesti 

kahden, neljän tai kahdeksan tahdin mittaisina. Kuviot kyetään myös toistamaan. 

5) Tutkiva, eli spekulatiivinen vaihe (9–11 v.) 

Yllätyksellisyys  tulee  ilmaisuun  mukaan.    Tämä  voi  ilmetä  esimerkiksi 

poikkeavana lopetuksena kappaleessa. Yllätys ei aina ole välttämättä sopiva, mutta 

niitä käytetään rohkeasti. 

6) Idiomaattinen vaihe (13–14 v.) 

Ilmaisu  yhdistyy  tunnettuihin  musiikkityyleihin  ja  saattavat  muistuttaa  omien 

esikuvien  tuotoksia.  Kysymys–vastaus -fraasit  ovat  tyypillisiä,  ja  ilmaisukyky, 

musiikin rakenteiden hallinta sekä soittamisen tekniikka on kehittynyttä.  
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7) Symbolinen vaihe (15 v. ja siitä eteenpäin) 

Itselle  tärkeä  musiikki  alkaa  hahmottua  ja  sen  avulla  pyritään  reflektoimaan  sekä 

ilmaisemaan  omia  kokemuksia  ja  henkilökohtaista  arvomaailmaa.  Musiikin 

merkitystä pohditaan ja suhteutetaan yhteiskuntaan.  

8) Systemaattinen vaihe 

Musiikilla  on  erittäin  suuri rooli  elämässä.  Sitä  hahmotetaan  laajasti  esimerkiksi 

historian, tieteen ja psykologian osalta, ja säveltäminen on tutkivaa.  

Paanasen  (2003)  mukaan  Swanwickin  ja  Tillmanin  malli  antaa  toimivan  yleiskuvan 

musiikillisesta  kehityksestä,  mutta  tarjoaa  myös  yksityiskohtaista  tietoa  kouluikäisen 

musiikillisesta  kehityksestä.  Malli  on  kuitenkin  liian  yleisluontoinen  erityisesti  ennen 

kouluikää olevilta kohdilta. (Paananen 2003, 54.) 

3.3.3 Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen malli 

David  J.  Hargreavesin  ja  Maurice  J.  Galtonin laajempi taiteellisen  kehityksen  malli  on 

asiantuntijakuvaus,  joka johon  on  sisällytetty  tuohon  aikaan  jo  olemassa  olevaa 

tutkimustietoutta. He kritisoivat  muun  muassa  Piaget’n  mallia  kehityksen  osalta 

toimimattomaksi.  Heidän  mukaansa  kehitys  ei  voi  tapahtua  itsestään  sosiaalisesta 

ympäristöstä riippumatta, vaan enkulturaatiolla ja harjoituksella on kiistatta suuri rooli. He 

pyrkivätkin  kuvaamaan  mallissaan  taiteellista  kehitystä  useaa  eri  aluetta  rinnastaen  ja 

ottamalla huomioon alueiden yhtenäisiä piirteitä. (Paananen 2010, 162–165.) Malli sisältää 

viisi kehitysvaihetta: 

1) Sensomotorinen/esisymbolinen vaihe (alle 2 v.) 

Fyysiset  taidot  alkavat  koordinoitua,  ja  riimuttelua  esiintyy  muun  muassa 

piirtämisessä  ja  musiikillisten  ärsykkeiden  yhteydessä.  Kiinnostus  äänten 

dynaamisten tasojen muunteluun on suurta ja jokeltelu sekä vokaalinen leikki ovat 

yhteydessä fyysisiin liikkeisiin. 

2) Kuviopohjainen vaihe (18 kk–5 v.) 

Jokellus  kehittyy  tunnistettaviksi  lauluiksi,  ja  niissä  on  tunnistettavissa 

ympäristöstä  otettuja  elementtejä.  Vaiheen  lopulla  suurin  osa  lapsista  hallitsee 

ainakin  yhden  laulun  tuottamisen  osa-alueen  (säveltason  hallinta,  pintarytmin 

hallinta, laulumuotojen hallinta). 
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3) Skeemapohjainen vaihe (5–8 tai 5–11 v.) 

Kulttuuriset  piirteet  saavat  valtaa  taiteen  ilmaisulle.  Musiikin  saralla  sävellaji  ja 

pintarytmi pysyvät pulssin mukana yhdessä. 

4) Sääntöpohjainen vaihe (8–15 v.) 

Käytännöt taiteen parissa vakiintuvat ja intervallit, asteikot sekä sävellajit yhdistyät 

kokonaisrakenteeseen. 

5) Ammatillinen/metakognitiivinen vaihe 

Taiteen tavanomaisia piirteitä pyritään kehittämään ja ottamaan vaikutteita omaan 

käyttöön. Lisäksi sääntöjä aletaan ’rikkomaan’, mutta vasta ammatillisella tasolla.  

Hargreaves  ja  Galton  ovat  onnistuneet  kuvaamaan  mallissaan  Swanwickia  ja  Tillmania 

monipuolisemmin  ja  kokonaisvaltaisemmin  kehitysvaiheiden  piirteet  yhdistäen  myös  eri 

taiteenalat.  Malli  jättää  kuitenkin  huomioimatta  varhaisten  saavutusten  vaikutukset 

myöhäisempään kehitykseen, ja siltä puuttuu tieteellinen ennustusvoima. (Paananen 2010, 

165.) 

3.3.4 Paanasen malli 

Pirkko Paanasen (1997, 2003) musiikillis-kognitiivinen kehityksen malli pohjautuu Robbie 

Casen (1985, 1992) vaiheteorialle, ja on kehitysmekanismin sovellus musiikillisen kyvyn 

alueelta (Paananen 2009, 142). Casen teoria antaa useille kognitiivisille alueille soveltuvan 

tarkan  kehitysmekanismin,  joka  voidaan  luokitella  myös  uuspiaget’laiseksi  teoriaksi 

(Paananen  2010,  165).  Paanasen  malli  koostuu  kolmesta  eri  kehitysvaiheesta  sisältäen 

erinäisiä  osavaiheita.  Se  havannoi  musiikillisten  toimintojen  oppimisjärjestystä  ja  lapsen 

kykyä  käyttää  toiminnassaan  aktiivisesti  musiikin  perusrakenteita.  Päävaiheiden  välillä 

kehitys  ilmenee  selkeämmin,  kun  taas  osavaiheiden  välillä  lähinnä  aste-eroina.  Vaiheet 

ilmenevät myös  keskimääräisinä,  yksilöiden  välillä  voi  todellisuudessa  olla  suurempia 

eroja. (Paananen 2009, 142–143.) Kehitysvaiheet ovat pääpiirteissään seuraavat (Paananen 

2010, 168–172):  

1) Sensomotorinen vaihe (4–18 kk) 

Vaihe  muodostaa  pohjan  musiikilliselle  kehitykselle.  Tässä  iässä  vauva  tarkkailee 

musiikin  yleisimpiä  parametrisia  suhteita  vokaalisessa  ja  motoris-

instrumentaalisessa  muodossa.  Kuulonvaraiset  ja  motoriset  skeemat  muovautuvat 
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aluksi  äänentuottamisskeemoiksi.  Sensomotorisen  vaiheen  osavaiheita  ovat 

operaatioiden  lujittumisvaihe  (1–4  kk),  operaatioiden  koordinoitumisvaihe  (4–8 

kk), kaksitahoisen koordinaation vaihe (8–12 kk) ja monimutkaisen koordinaation 

vaihe (12–18 kk).  

2) Relationaalinen vaihe (1,5–5 v.) 

Useat  äänentuottamisskeemat muovautuvat  keskenään  vahvoiksi rakenteiksi. 

Musiikillisten kuvioiden väliset ja sisäiset suhteet kehittyvät, joita ovat esimerkiksi 

melodian kaarrokset, tempon vaihtelut ja keston vaihtelut. Relationaalisen vaiheen 

osavaiheita  ovat  operaatioiden  lujittumisvaihe  (12–18  kk),  yksitahoisen 

koordinaation  vaihe  (1,5–2  v.),  kaksitahoisen  koordinaation  vaihe  (2–3,5  v.)  ja 

monimutkaisen koordinaation vaihe (3,5–5 v.).  

3) Dimensionaalinen vaihe (5–11 v.) 

Polaariset  suhteet  ovat  lujittuneet  ja musiikilliset  hierarkiset  suhteet  alkavat 

kehittyä  sekä kuviopohjaisen  representaation  rinnalle  kehittyvät  metrinen  ja 

tonaalinen  hierarkia.  Dimensionaalisen  vaiheen  osavaiheita  ovat  operationaalisen 

lujittumisen  vaihe  (4–5  v.),  yksitahoisen  koordinaation vaihe  (noin  5–7  v.), 

kaksitahoisen  koordinaation  vaihe  (7–9 v.)  sekä  monimutkaisen  koordinaation 

vaihe (9–11v.).   

Paanasen  malli  eroaa  muista  malleista  siten,  että  se  pyrkii  ennenkaikkea  selittämään 

kehitystä  kuvailun  sijaan.  Malli  antaa  hyvän,  perustellun  kuvan  kouluiän  osalta,  mutta 

varhaisimmat  vaiheet  (0–5  v.)  perustuvat  lähinnä  vanhempiin  empiirisiin  tulkintoihin. 

(Paananen 2010, 174.) 

3.4 Lapsen musiikillinen kehitys ikävuosina 5–8 

Hargreavesin (1986) mukaan ihmisen musiikillinen kehitys alkaa jo sikiövaiheessa. Lapsi 

kuulee  perheensä  ja  kasvuympäristönsä  äänet  äitinsä  vatsanpeitteiden  läpi,  ja  kokee  niin 

ikään ensimmäiset musiikkikokemuksensa lapsiveden ympäröimänä. Lapsen synnyttyä hän 

pystyy  erottamaan  useita  akustisia  parametrejä,  kuten värähtelytaajuuden  sekä 

intensiteetin. (Hargreaves  1986,  61.) Musiikilliset  taidot  rakentuvat  ihmisen  jo  olemassa 

oleville luontaisille kyvyille ja taipumuksille (Sloboda 1985, 194). 

Sloboda  (1985)  esitti  musiikillisen  kehityksen  tapahtuvan  niin  kutsutun enkulturaation 

tuloksena.  Tällöin  kulttuurisesti  sanotun  musiikillisen  äidinkielen  omaksuminen  tapahtuu 

ilman  formaalia  koulutusta.  Enkulturaatioprosessi  alkaa  jo ennen  lapsen  syntymää, mutta 

synnyttyään hän  alkaa tehdä  aktiivisesti  havaintoja  elinympäristönsä  äänimaisemista. 
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Alussa  kehitys  tapahtuu  melko  universaalisti,  mutta  lapsen  kasvaessa  yhtäläisyystekijät 

vähenevät. (Sloboda 1985, 195.) 

Tonaalisen järjestelmän kehittymisen aktiivisin ja merkittävin vaihe tapahtuu lapsuudessa 

ja kouluiässä, koska tässä vaiheessa lapsen on kaikkein vaivattominta oppia uusia asioita. 

Lapsi omaksuu säveljärjestelmän elementaariset rakenteet, joiden perustuksille myöhempi 

oppiminen  rakentuu. (Ahonen  2004,  84.)  Lapsen  saadessa  musiikillista  koulutusta, 

oppiminen  ja  musiikillinen  kehitys on  nopeampaa  kuin  niillä,  jotka eivät  nauti  formaalia 

musiikinopetusta (Hargreaves 1986, 83). 

Tutkimuskirjallisuuden  perusteella  voidaan  todeta,  että  ikävuosien  viisi  ja kahdeksan 

välillä lapsen musiikillinen kehitys etenee hyvin vauhdikkaasti, ja ajanjakson aikana lapsi 

oppii  hallitsemaan  ja  havainnoimaan  musiikin  peruselementtejä  kohtalaisen  hyvin.  Viisi–

kuusivuotias lapsi pystyy jo erottamaan musiikista melodian, sävelkorkeuden sekä rytmin, 

ja hahmottamaan harmonian ja sointujen olemassaolon (Ruokonen 2001, 126), ja kuuteen–

seitsemään  ikävuoteen  tultuaan  lapsi  hallitsee  useita  musiikin  tuottamiseen  ja 

ymmärtämiseen  tarvittavia  perustaitoja  (Hargreaves  1986,  83;  Davidson  1994,  124). 

Yleinen  musiikillinen  aktiivisuus  lisääntyy  kouluikäisellä  merkittävästi. Lapsi  käyttää 

runsaasti  aikaa  musiikin  kuunteluun  ja  kulttuurinsa  laulujen  opetteluun.  (Davidson  1994, 

124.)  

Musiikillinen kehitys ja musiikillisten taitojen oppiminen tapahtuu yksilöllisesti, johon on 

tutkittu  vaikuttavan  muun  muassa  lapsen  ikä,  sukupuoli,  kognitiiviset  taidot,  

persoonallisuus ja ympäristötekijät (Gaunt & Hallam 2009,   274–278). Seuraavat alaluvut 

esittelevät yleistettynä 5–8-vuotiaan lapsen musiikillista kehitystä melodiaan, tonaliteettiin 

ja  harmoniaan  liittyvien  tekijöiden,  rytmisen havaitsemisen sekä  laulun  kehittymisen 

mukaan. Tekemämme ryhmittelyt eivät pohjaudu jo olemassa oleviin kehityspsykologisiin 

tai musikaalis-kognitiivisen kehityksen malleihin, vaan pyrimme tekemään jaottelut lapsen 

musikaalista  kehitystä  parhaiten  kuvaaviksi  ryhmittelyiksi vahvasti  länsimaiseen 

tutkimusperinteeseen ja sen kautta saatuihin keskiarvotuloksiin nojaten.  

3.4.1 Säveltason, tonaliteetin, melodian ja harmonian havaitseminen 

5–6-vuotias  lapsi  ymmärtää  pääsääntöisesti  melodian  olevan  sidoksissa  asteikkoon 

(Hallam  2008,  33). Diatoninen  asteikko  alkaa  näkyä  lapsen  melodian  hahmottamisessa 
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kognitiivisena  taustarakenteena,  jonka  ansiosta  melodian  omaksuminen  helpottuu 

yksittäisten  sävelkatkelmien  tai  erillisten  säveltasojen  muuttuessa  osaksi  diatonista 

kokonaisuutta  (Ahonen  2004,  88).  Melodiaa  improvisoidessaan  alle  kouluikäinen  käyttää 

pääasiassa  diatonisen  asteikon  viittä  ensimmäistä  säveltä,  ja  mieluiten  niitä,  jotka  ovat 

lähimpänä  toonikasäveltä  (Lamont  2009,  236). Pysyvän  tonaalisen  järjestelmän 

kehittymättömyyden  takia  melodian  transponointi  on  vielä  tämän  ikäiselle  haasteellista. 

(Hallam 2008, 33.) 

Kouluikäinen  lapsi  alkaa  havainnoida  melodian  kaarroksia,  toisin  sanoen  melodian 

peräkkäin  esiintyvien  nousevien  ja  laskevien  intervallien  liikkeitä  suhteellisen  helposti 

(Fredrikson  1994,  36).  7-vuotias  kykenee  erottamaan  itselleen  tutussa  melodiassa 

tapahtuvan yhtäkkisen sävellajinvaihdoksen kaukaiseenkin sävellajiin, ja noin 8-vuotiaana 

havaitsee duurin muutoksen rinnakkaismolliin. Intervallien erottaminen on kuitenkin vielä 

tässä  ikävaiheessa  hankalaa.  7–8-vuotias  kokee  diatoniset  asteikot  ja melodiakulut 

luonnollisempana kuin  kromaattiset,  jotka  saattavat  kuulostaa  lapselle  oudoilta  ja 

omituisilta. (Paananen 2003, 36–41.)  

Lapsen harmonian ymmärryksen käsitetään kehittyvän hitaammin kuin melodian ja rytmin 

taitojen.  Helmut  Moogin  (1976)  tutkimusten  mukaan esikouluikäiset  eivät  kykene 

erottelemaan harmonioita, eivätkä näin ollen välitä vaikka laulua säestetään eri sävellajissa 

kuin  missä  varsinainen  laulun  melodia  liikkuu.  Vasta  noin  7-vuotias  omaa  harmoniaa 

koskevaa tietämystä.  (Ahonen  2004,  102–103.) Lapsen  kyky  erottaa  konsonansseja 

kehittyy  niin  ikään  harmonian  tajun  myötä.  Muun  muassa  Sloboda  (1985)  havaitsi 

tutkimuksissaan,  että  vielä  viisivuotiaan  kyky  erottaa  dissonoiva  sointu  konsonoivasta 

soinnusta  on  melko  heikko,  kun  taas  seitsemänvuotias  onnistuu  tehtävästä  huomattavasti 

paremmin.  Yhdeksään–yhdenteentoista  ikävuoteen  mennessä  taidot  ovat  aikuisen  tasolla. 

Harmonian ymmärtämisen  taidot  kehittyvät  tytöillä  hieman  nopeammin  kuin  pojilla. 

(Sloboda 1985, 211–213.)  

3.4.2 Rytminen kehitys 

Rytmiikkaan  liittyvä  kehitys  vauhdittuu keskimääräisesti  lapsen  ollessa  5–7-vuotias. 

Tällöin  kyky  ylläpitää  tasaista,  säännöllistä  pulssia  kehittyy  huomattavasti  (Hargreaves 

1986, 81), sekä suoritukset lähestyvät kulttuurisesti vakiintuneita rytmin muotoja (Ahonen 

2004, 92).  Pulssin tempon ollessa mahdollisimman lähellä lapsen oman sydämen sykettä, 
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joka viisivuotiaalla on noin 130 iskua minuutin aikana, säännöllisen pulssin säilyttäminen 

helpottuu  (Paananen  2003,  33,  42).  Viisivuotias  osaa  käsitellä  jo  kohtalaisen 

monimutkaisia  rytmejä,  jotka  sisältävät  lyhyitä  aika-arvoja,  kuten  kahdeksas- tai 

kuudestoistaosia,  sekä  pisteellisiä  nuottien  aika-arvoja  (Gembris 2002,  492).  Motoristen 

taitojen vielä  kehittyessä,  lapsen  on  helpompi  hahmottaa  sanoihin  sidoksissa  olevia 

rytmikuvioita.  Tällöin  kuvioihin  sisältyviä  keston  suhteita  hallitaan  sanarytmien  avulla, 

sekä relatiivisten kestojen mukaan järjestäytyvinä melodiakuvioina. 5-vuotias lapsi pystyy 

jäljittelemään lyhyitä ’prototyyppisiä’ rytmejä, joiden pohjana oleva peruspulssi jakaantuu 

kahteen alaiskuun. (Paananen 2010, 222.) 

Alakouluikäinen  lapsi  on  jo  omaksunut  kohtalaisen  hyvin  tonaalisen  musiikin  metrisiä 

rakenteita (Ahonen 2004, 96). Seitsemänvuotias pystyy jäljittelemään tahdin mittaisia, 2–3 

aika-arvoa  sisältäviä  rytmejä  yhtä  hyvin  kuin  aikuinen,  jolla  ei  ole  musiikillista  taustaa 

(Paananen  2003,  42).  Suurin  piirtein  neljäsosa  tämän  ikäisistä  lapsista  pystyy  myös 

erottamaan  lyhyehköistä  rytmitehtävistä  sekä  pintarytmin  että  pulssin  (Paananen  2010, 

222).  

3.4.3 Laulutaidon kehittyminen 

Lapsi  oppii  musiikillisen  äidinkielensä  laulamisen  kautta  (Ruokonen  2011,  127).  Kyky 

laulaa  ja  tuottaa  lauluja  on  seurausta  lukuisista  oppimisprosesseista  ja  taitojen 

kehittymisistä.  Kehityksen  vaiheet  ovat  pääasiassa  kulttuuri- ja  kontekstisidonnaisia, 

eivätkä  välttämättä  liity  lapsen  ikävaiheeseen.  (Fredrikson  1994,  41–42.)  Laulutaidon 

kehittymiseen  vaikuttaa  neuropsykobiologinen  aktiivisuus,  potentiaali sekä  sosio-

kulttuuriset ympäristöt (Welch 2006, 325).  

Vielä  ennen  viidettä  ikävuotta  lapsen  laulaminen  on  eri  sävellajeissa  vaeltelevaa.  5–6-

vuotiaana,  sävellajin hahmottumiskyvyn alkaessa  stabiloitua  ja  (diatonisen)  asteikon 

ilmetessä  lapsen  lauluissa, vaihtelu  sävellajista  toiseen  alkaa  vähentyä.  Sävellajin 

vaihtuessa  kesken  laulun,  uusi  sävellaji  kestää  yleensä  koko  loppulaulun  ajan.  (Peltomaa 

2010,  189.) Sävellajin  vaihtelu  on  yleisempää  lapsen  spontaanissa,  ilman  vanhemman 

ohjausta tai aloitetta tapahtuvassa laulussa kuin opitussa, niin sanotussa standardilaulussa 

(Hargreaves 1986; Ahonen 2004; Fredrikson 1994; Paananen 2003, 29–30).  
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Ajoittain transponoivasta laulutavasta huolimatta lapsi pystyy erottamaan epäpuhtaudet ja 

dissonanssit  tonaalisena  etenevästä  melodiasta  (Lamont  2009,  236). Tietoisuuden 

tonaliteetin  olemassa  olosta  kasvaessa spontaanit,  improvisoidut  laulut  alkavat  5–6-

vuotiaana  vähentyä  merkittävästi  opittujen  laulujen  tieltä (Ahonen 2004,  86;  Paananen 

2003,  29–30). Syynä  spontaanien  laulujen  häviämiseen  on  osittain  se,  ettei nykyinen 

länsimainen  kulttuuri  tarjoa  mahdollisuuksia  improvisoimiseen.  Taito  toistaa  tunnettuja 

melodioita  koetaan  paljon  tärkeämpänä  kuin  tuottaa  niitä  itse.  Tässä  iässä  lapsi  pyrkiikin 

laulaessaan  entistä  tarkempaan  imitaatioon,  ja  lauluja  toistetaan pitkiä  aikoja,  viikoista 

kuukausiin.  (Ahonen  1993,  57–58.)  Kiinnostus  uusien  laulujen  oppimiseen  on  tämän 

ikäisellä  suuri,  ja  5-vuotias  saattaakin  hallita  jo  laajan  lastenlauluohjelmiston  (Ahonen 

2004, 87). 

5–6-vuotiaan  laulujen  ambitus on  vielä  kohtuullisen  suppea,  sillä  vielä  tässä  vaiheessa 

lapsi  ei  pysty  hallitsemaan  kovinkaan  laajoja  intervallihyppyjä tai  asteikkokulkujen  ja 

hyppyjen  yhdistelmiä.  Tämän  ikäisten  onkin  havaittu  erottavan  melodioista  paremmin 

terssejä  verrattuna  esimerkiksi  seksteihin.  (Paananen  2003,  30.)  Aikaisintaan 

kuusivuotiaana lapsi pystyy laulamaan oktaavin (Davidson 1994, 123).  

Laulamisen sävelpuhtaus paranee merkittävästi lapsen ensimmäisten kouluvuosien aikana 

(Ahonen 2004,  89).  Kouluikäinen  lapsi  pystyy  jo  melko  hyvin  säilyttämään  sävellajin 

stabiilina laulaessaan. Alkuperäisessä sävellajissa pysyminen on helpompaa laulun ollessa 

tuttu  ja  tooniselle  asteikolle  rakentuva.  (Hargreaves  1986,  89.)  Yhteentoista  ikävuoteen 

mennessä suurin osa lapsista pystyy säilyttämään sävellajin laulussaan, tytöt hieman poikia 

paremmin (Welch 2006, 321). 



 

 

42 

  



 

 

43 

4 MUSIIKIN VARHAISKASVATUSTOIMINTA 

Ihmisen  musiikillista  kehitystä  sekä  monimuotoista  musiikkikasvatusta  koskevaa 

tutkimusta  on  tehty  erityisesti  viimeisten  kolmenkymmenen  vuoden  aikana  runsaasti. 

Lukuisat  musiikin  kehityspsykologiaan  fokusoituneet  tieteelliset  julkaisut  sekä  laaja-

alainen  kentän  tutkiminen  ovat  muodostaneet  tärkeän  pohjan  nykyaikaiselle 

musiikkikasvatukselle.  Musiikkikasvatuksen  ja  musiikillisen  kehityksen  uudemman 

tutkimuskirjallisuuden  tärkeimpinä  julkaisuina  voidaan  pitää  Irène  DeLiègen  ja  John 

Slobodan vuonna 1996 julkaisemaa teosta Musical Beginnings, sekä Gary E. McPhersonin 

The Child as Musician (2006).  (Hargreaves, MacDonald & Miell 2012, 126.) 

Rachel  Nardo,  Lori  A.  Custodero,  Diane  C.  Percellin  ja  Donna  B. Fox  (2006)  ovat 

keränneet  mittavan  aineiston  ympäri  Yhdysvaltoja  varhaiskasvatuksen  opettajilta.  He 

tarkastelevat  tutkimuksessaan Looking  Back,  Looking  Forward: A  Report  on  Early 

Childhood  Music  Education  in  Accredited  American  Preschools musiikin  käytäntöjä, 

opettajien musiikillista valmistautumista ja varhaismusiikkikasvatuksen tarpeita opettajilta 

saamistaan vastauksistaan.  

Suomalaista  musiikin  varhaiskasvatuksen  tutkimusta  on  tehnyt  Kyllikki  Rantala  (2014) 

väitöksessään Narratiivisuus  musiikkikasvatuksessa.  Hän  tarkastelee  millaisia  narratiiveja 

käytettiin  musiikkileikkikoulupedagogiikassa  ja  miten  lapset  positioituvat  tällaiseen 

kontekstiin.  Kaarina  Marjanen  (2005)  on  puolestaan  tutkinut  lisensiaatintutkielmassaan 

Musiikkileikkikoulunopettaja,  varhaismusiikkikasvatuksen  ekspertti;  työelämä  haasteena 

koulutukselle; esimerkkitapauksena Jyväskylän ammattikorkeakoulu, musiikkileikkikoulun 

opettajien ja koulutuksen välistä suhdetta, ja sitä kuinka hyvin koulutus vastaa työelämän 

haasteisiin. 

4.1 Musiikin alkuopetus - Lapsen ensikosketus musiikkiin 

4.1.1 Musiikin alkuopetus 

Hallamin & Bautistan (2012) mukaan ihmisen sisäiset valmiudet musiikin oppimiseen ovat 

kulttuurista  riippumattomia,  universaaleja.    Oppiminen  tapahtuu  ihmisille  tavanomaisten 

oppimisprosessien kautta luontaisesti. (Hallam & Bautista 2012, 659.) Jo ennen formaalin 
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musiikinopiskelun  aloittamista  lapsen  musikaalisuus  kehittyy  erinäisten  arkielämän 

toimintojen ja ympäristöjen myötä. Lapsen kasvaessa osana erilaisia sosiaalisia verkostoja 

ja yhteisöjä, kuten päiväkoti, naapurusto ja perhe, hän altistuu monenlaisille kulttuurisille 

vaikutteille,  myös  musiikille.  (Young  &  Ilari  2012,  279.)  Formaalin  musiikinopetuksen 

lisäksi  muuan  muassa  leikin  ja  ikätovereidensa  seuran  myötä  tapahtuva  informaali 

musiikin oppiminen luo niin ikään pohjaa tietoisemmalle musiikinopiskelulle (Harwood & 

Marsh 2012, 322).  

Musiikin opiskelu on mahdollista aloittaa jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Mahdollisen 

kotona tapahtuvan musisoinnin lisäksi moni lapsi saa ensimmäiset kokemuksensa ohjatusta 

musiikin  harrastamisesta  päiväkodin  musiikkituokioiden  myötä.  Lisäksi  jotkut 

lapsiperheistä syventävät lapsen musiikillista toimintaa erilaisissa musiikkileikkikouluissa. 

Suomessa  musiikkileikkikoulutoimintaa  järjestäviä  tahoja  on  useita:  musiikki- ja 

kansalaisopistot,  seurakunnat  sekä  yksityiset  musiikkialan  toimijat  (Varhaisiän 

musiikinopettajat ry 2013). 

Suomen  musiikkioppilaitosten  liiton  (2007)  mukaan  musiikkileikkikoulutoiminnan 

tavoitteena  on  kehittää  lapsen  valmiuksia  kokea,  kuunnella  ja tuottaa  musiikkia  sekä 

ilmaista  itseään  musiikin  ja  leikin  keinoin  (SML  2007).  Musiikkileikkikoulu  tutustuttaa 

lasta  musiikkiin  ja  sen  ominaisuuksiin  leikinomaisesti,  lapsen  ikäkauteen  sopivat 

motoriset,  kognitiiviset  ja  sosiaaliset  edellytykset,  tarpeet, mahdollisuudet  ja  rajoitteet 

huomioiden.  

Musiikkileikkikoulun  jälkeen  jotkut  ovat  omaksuneet  riittävästi  taitoja,  että  pystyvät 

jatkamaan musiikkiopintoja itsenäisesti instrumenttiopinnoilla. Leikkiin, kehollisuuteen ja 

loruihin  perustuvan  musiikkileikkikoulun  jälkeen  tavoitteelliseen  soitonopiskeluun 

siirtyminen voi olla haastavaa alle kouluikäiselle lapselle. Tällöin tulee kyseeseen erilaiset 

musiikillista valmennusta tarjoavat ryhmät, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.3. 

4.1.2 Soiton ensiopetus 

Leikkiminen on  luonnollinen  tapa  lähestyä  soitonopetusta.  Spontaanit  musiikilliset  leikit, 

kuten  laulaminen  tai  rytminen  liikkuminen  ovat  väyliä,  jotka  tukevat  myöhemmin 

esimerkiksi  perkussiosoitinten  opiskelua.  (Marsh  &  Young  2006,  290.)  Lapsen 

soittoharrastuksen aloittamisikä vaihtelee instrumenttikohtaisesti. Soittimen koko ja lapsen 
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fyysiset  valmiudet  määrittelevät  pitkälti  sen,  milloin  soitonopiskelu  on  järkevä  aloittaa. 

Esimerkiksi  pianon  soittaminen  on  mahdollista  jo  hyvinkin  pienelle  lapselle,  kun  taas 

kookkaamman  instrumentin,  kuten  vaski- tai  puupuhaltimen  soittaminen  vaatii  lapselta 

enemmän fyysistä voimaa tai kapasiteettiä äänen tuottamiseksi, jolloin instrumenttiopinnot 

aloitetaan yleensä vasta kouluikäisenä. (McPherson & Davidson 2006, 331–332.) Yleisesti 

ottaen  soitonopiskelun  aloitusikä  vaihtelee  yleensä  neljän  ja  seitsemän  ikävuoden  välillä 

(Marsh 2012, 318). Lähtökohtaisesti lapsen tulee kuitenkin omata riittävästi kognitiivisia ja 

fyysisiä  valmiuksia  instrumenttiharrastuksen  aloittamiseksi  (McPherson, Davidson  & 

Faulkner 2012, 21).  

Soitonopetuksen  aloittamiseen  vaikuttavat  monet  tekijät.  Koulussa  musiikinopettaja 

opettaa  usein  soittamaan  soittimia,  jotka  ovat  saatavilla  musiikkiluokassa.  Vanhempien 

näkökulma  soitonharrastukseen  on  usein  hyvin  käytännöllinen:  lapselle  halutaan  valita 

soitin,  jonka  hän  oppii  nopeasti  ja  josta  on  hänelle  hyötyä  pitkään.  Myös  taloudelliset 

kysymykset  nousevat  esille  soittoharrastusta  mietittäessä.  (McPherson  &  Davidson  2006, 

332–333.) 

Suomessa  instrumenttiopetusta  on  mahdollisuus  saada  muun  muassa  musiikkiopistoissa, 

kansalaisopistoissa,  yksityisissä  musiikkikouluissa,  musiikinopetusta  tarjoavilla 

kesäleireillä  sekä  yksityishenkilöiden  toimesta.  Opetuksen  lähtökohdat  ja  tavoitteellisuus 

vaihtelevat  opetuksen  tarjoajasta  riippuen.  Musiikkioppilaitosten  järjestämä 

instrumenttiopetus  on  luonteeltaan  päämäärätietoista  ja  eteenpäin  pyrkivää.  Oppilaan 

etenemistä tarkastellaan tietyn väliajoin erilaisten tasokokeiden ja tutkintojen avulla. 

Vanhemmilla  on  tärkeä  merkitys  soittoharrastuksen  alkuvaiheessa.  He  tukevat  ja 

kannustavat  harrastuksessa,  mutta  myös  osoittavat  kiinnostusta  lapsen  tekemiselle 

osallistumalla  esimerkiksi  konsertteihin.  Vanhemmat  antavat  myös  mallin  sosiaaliselle 

käytökselle ja toimivat väylänä lapsen sosialisaatiolle. McPhersonin ja Davidsonin (2002) 

tutkimuksessa  käy  ilmi  vanhemman  rooli  lapsen  muistuttajana.  Mitä  pidempään 

vanhemmat  jatkavat  esimerkiksi  kotitöiden  muistuttamista  lapselle,  sitä  pidempään  lapsi 

tarvitsee  tukea  musiikkiharrastuksen  soittoläksyjen  soitossa,  ja  se  heikentää  ensimmäisen 

vuoden aikana lapsen instrumentin soiton oppimista. Lapsi tarvitsee jonkin aikaa rohkaisua 

ja  tukea  selvitäkseen  soittoharrastuksensa  asettamista  haasteista,  ja  kokeakseen  sen 

jatkamisen  mielekkäänä.  Liian  suuri  huolehtiminen  on  kuitenkin  lähinnä  haitaksi. 

McPherson  ja  Davidson  huomasivat  myös,  että  äidit  epäilevät  usein  liikaa  lapsen  kykyjä 
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suoriutua  uusista  haasteista  instrumentin  parissa,  mikä  haittaa  lapsen  omatoimisuutta  ja 

innokkuutta soittoharrastuksessa. (McPherson & Davidson 2006, 343–344.) 

4.1.3 Musiikin varhaiskasvatuksen tavoitteet ja merkitys 

Musiikin  varhaiskasvatuksella  pyritään  tukemaan  lapsen  itseilmaisun  ja  luovuuden 

rakentumista ja kehittymistä (Vamo ry. 2013). Korkeatavoitteisen taiteen tekemisen sijaan 

varhaismusiikkikasvatuksen  keskeisimpiä  periaatteita  on  lapsen  mahdollisuus 

kokonaisvaltaiseen musiikin kokemiseen, leikki ja elämysten kokeminen (Marjanen 2009, 

388),  sekä  persoonan  kehityksen  ja  kasvun  tukeminen  (Vamo  ry.  2013).    Leikinomaisen 

musiikinopiskelun  ohella  lapsi  oppii  ymmärtämään  musiikin  peruskäsitteistöä  erinäisten 

työtapojen ja vastakohtaparien (hidas–nopea, korkea–matala) avulla (Marjanen 2009, 388).  

Ruokosen  (2011)  mukaan  esteettisen  orientaation  alueeseen  kuuluvat  muodot,  kuten 

leikkiminen ja  liikkuminen,  ovat  keskeisessä  asemassa  lapsen  kokemusmaailman  ja 

musiikillisen  ilmaisun  rikastuttamisessa.  Kokonaisvaltaiset  musiikilliset  kokemukset 

muodostavat  lapselle  muun  muassa  melodian,  rytmin,  kauneuden,  jännityksen  tyylin  ja 

niiden  vastakohtien  omakohtaisia  tuntemuksia  ja  elämyksiä.  Näiden  kokemusten  kautta 

lapsi  oppii  hahmottamaan  omia  näkemyksiään  ja  asennoitumisiaan.  Ruokosen  (2011) 

mukaan  tämä  johtaa  yhteen  esteettisen  orientaation  keskeisimpään  oppimisprosessiin, 

samaistumisen  ja  empatian taidon  muodostumiseen,  jotka  ovat  ihmisyyteen  ja  ihmisenä 

kasvamisen  kannalta  olennaisia  taitoja.  (Ruokonen  2011,  123.) Jo  varhaisiässä  aloitettu 

musiikinopiskelu auttaa lasta myös löytämään elinikäisen musiikkisuhteen, joko musiikin 

ammattilaisena,  harrastajana  tai  kuuntelijana,  sekä  oppimaan  sosiaalisia  taitoja, 

kehittämään  fyysistä  koordinaatiokykyä,  itseluottamusta  ja -kuria,  sekä  tuottamaan 

onnistumisen kokemuksen tunteita (Hallam 2006, 115, 183). 

Varhaisiän musiikkikasvattajat ry:n (2013) mukaan musiikin varhaiskasvatuksen tavoitteet 

jaetaan  seuraaviin  osa-alueisiin:  musiikilliset,  kognitiiviset,  sosioemotionaaliset 

psykomotoriset  sekä  esteettiset  tavoitteet.  Ympäröivä  yhteiskunta,  kulttuuri  ja  siinä 

vallitseva ihmiskäsitys toimivat pohjana musiikilliselle varhaiskasvatusprosessille. (Vamo 

ry.  2013.)  Musiikilla  yleisestikin  on  havaittu  olevan  useita  ihmisen  kehityksen  kannalta 

hyödyllisiä  psykologisia  tavoitteita.  Suvi  Saarikallion  (2010)  mukaan  musiikki  muun 

muassa  vahvistaa  yhteenkuuluvuuden  tunnetta, työstää  minäkuvaa  ja  identiteettiä  sekä 

tuottaa  kokemuksia  itsemääräämisestä  ja -hallinnasta  (Saarikallio  2010,  283).  Jo  lapsena 
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aloitetun  musiikinopiskelun  on  havaittu  tukevan  muun  muassa  lapsen  kielellisten, 

matemaattisten ja hienomotoristen taitojen kehittymistä (Hallam 2010, 281–282). 

Musiikin  varhaiskasvatuksessa  opetus  pyritään  järjestämään  tavoitteellisena  ja  tasolta 

toiselle  etenevänä,  lapsen  omille  lähtökohdille  rakentuen.  Monilla  eri  työtavoilla,  kuten 

soittaminen,  laulaminen,  liikkuminen,  musiikin  kuuntelu,  toteutetussa  toiminnassa 

huomioidaan lapselle ja ryhmälle jo suunnitteluvaiheessa annetut tavoitteet, lapsen ikätaso, 

ryhmäkoko ja -dynamiikka, musiikillinen kehitys sekä parhaillaan käsittelyssä oleva teema 

tai aihepiiri. (Marjanen 2009, 388, 390.) Musiikin monipuolinen esittely ja käyttö auttavat 

lasta  hahmottamaan  musiikin  rakenteita,  elementtejä  ja  muotoja  (Barrett  &  Veblen  2012, 

361). 

Varhaismusiikkikasvattajan keskeisimpiä tehtäväalueita on lapsen musiikillisen kehityksen 

tukeminen. Lapsen  varhaisessa  musiikinopiskelussa  erinäiset  niin  sanotut  flow-

kokemukset ja elämyksellisyys ovat oleellisia. Elämysten syntymiseksi lapsi tarvitsee niille 

vastakohtia,  kuten  opettelua,  tavallista  harjoittelua,  pohdintaa,  järkeilyä  ja  keskustelua. 

Opettajan  on  tunnettava  lapsen  yleisen  ja  musiikillisen  kehityksen  pääpiirteet,  sekä 

ryhmädynamiikkaan liittyvät seikat. (Marjanen 2009, 387.) 

4.2 Lainsäädäntö ja toiminnanohjaus varhaismusiikkikasvatuksen suunnittelun 

ohjenuorana 

Taideoppilaitokset,  kuten  musiikkikoulut  ja -laitokset,  saavat  itse  määritellä 

kurssitarjontansa  sekä  opetussisältönsä  ja -menetelmänsä  itse.  Suunnittelun  pohjaksi  on 

kuitenkin  asetettu  säädöksiä,  jotka  ohjeistavat  ja  velvoittavat  oppilaitoksia  toimimaan 

tiettyjen  pohjaraamien  puitteissa. Taiteen  perusopetuksen  suunnittelun  pohjana  toimii 

21.8.1998  voimaan  tullut  laki  (633/1998),  joka  määrittelee  sen  tavoitteelliseksi,  tasolta 

toiselle  eteneväksi  koulun  ulkopuoliseksi  taidekasvatukseksi.  Pääsääntöisesti  lapsille  ja 

nuorille suunnattu taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia itsensä ilmaisemiseen ja 

alakohtaiseen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutumiseen. Lain 633/1998 

(§5)  mukaan  opetushallituksen  tehtävänä  on  päättää  taiteenalakohtaisista 

opetussuunnitelmien  perusteista,  joissa  määritellään  taiteen  perusopetuksen  keskeiset 

tavoitteet  ja  sisällöt.  Nämä  ohjeet  toimivat  jokaisen  taiteen  perusopetusta  tarjoavan 

oppilaitoksen oman opetussuunnitelman suunnittelun perustana. (Opetushallitus 1998.)  
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Musiikin alan taiteen perusopetussuunnitelmien mukaisia edellytyksiä sekä sisällöltään että 

laajuudeltaan vaativampien opetussuunnitelmien vuoksi opetushallitus on laatinut erilliset 

yleisen  ja  laajan  oppimäärän  mukaiset  opetussuunnitelman  perusteet  (Marjanen  2009, 

398).  Musiikkioppilaitosten järjestämän musiikin varhaiskasvatus- ja valmennustoiminnan 

pohjana  toimii  taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelman 

perusteet (2002). 

Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelmien  perusteiden 

(2002) mukaan musiikin opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä musiikin elinikäiselle 

harrastamiselle,  hyvän  musiikkisuhteen  syntymiselle  sekä  antaa  tarvittavat  valmiudet 

musiikin  ammattiopintoihin.  Musiikkioppilaitoksen  tai  muun  musiikillista  perusopetusta 

tarjoavan oppilaitoksen toiminnan avulla pyritään edesauttamaan yksilön henkistä kasvua, 

sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Musiikin laajan oppimäärän mukaisen 

opetuksen  tavoitteena  on  niin  ikää  kasvattaa  määrätietoiseen  ja  pitkäjänteiseen 

työskentelyyn sekä itsenäisesti että ryhmän osana. (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 6.) 

Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteissa 

(2002)  musiikin  opetus  jaotellaan  toisiinsa  pohjautuviin  rakenteisiin:  varhaisiän 

musiikkikasvatukseen,  musiikin  perustasoon,  musiikkiopistotasoon  ja  aikuisopetukseen. 

Edellä  mainittujen  tasojen  ja  rakenteiden  lisäksi  se  määrittelee  opetuksen  toteuttamisen, 

sen laajuuden (kuten tasokohtaiset tuntimäärät), arvioinnin, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 

Opetussuunnitelma  sisältää  myös  selkeät  ohjeistukset  asianmukaisten  todistusten  ja 

oppilaitoskohtaisten  opetussuunnitelmien  laatimiseksi.  (Taiteen  perusopetuksen  musiikin 

laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 7–15.)   

Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelmien  perusteiden 

(2002)  mukaan  varhaisiän  musiikkikasvatuksen  piiriin  lasketaan  musiikkileikkikoulu- ja 

musiikkivalmennustoiminta,  sekä  edellä  mainittuihin  läheisesti  liittyvä  muu  toiminta. 

Pääasiassa  ryhmissä  tapahtuvaa  opetusta  voidaan  järjestää  joko  perhe-, 

musiikkileikkikoulu- tai  soitinryhmissä,  jolloin  ryhmien  muodostuksessa  on  huomioitava 

pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilaiden ikärakenne sekä tilakysymykset. (Taiteen 

perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, liiteosa.) 
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Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on edesauttaa lasta saavuttamaan musiikillisia 

kokemuksia  ja  elämyksiä,  sekä  erinäisiä taitoja  ja  valmiuksia,  joiden  toivotaan 

muodostavan pohjan musiikin myöhemmälle harrastamiselle. Tavoitteena on myös opettaa 

lasta  ilmaisemaan  itseään  musiikillisin  keinoin,  sekä  kehittymään  musiikin  kokijana  ja 

kuuntelijana.  Näitä  tavoitteita,  kuin  myös  lapsen  kognitiivista,  motorista,  sosiaalista  ja 

emotionaalista kehitystä, musiikillista muistia sekä musiikin kuunteluvalmiuksia tuetaan ja 

harjaannutetaan  leikin  keinoin.  Musiikin  peruselementit  (melodia,  rytmi,  sointiväri, 

harmonia,  muoto  ja  dynamiikka), ja  niiden  hahmottaminen  muodostavat 

varhaismusiikkikasvatuksen  keskeisen  sisällön.  (Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan 

oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteet  2002,  9.)  Opetuksen  menetelmiä  ovat  muun 

muassa  laulaminen,  soittaminen,  loruttelu,  musiikkiliikunta  sekä  musiikin  kuunteleminen 

(Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteet  2002, 

liiteosa). 

Taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan  oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteissa 

(2002)  korostuu  elämyksellisyys  ja  leikinomaisuus  osana  musiikin  varhaiskasvatusta. 

Integroimalla  muita  taiteen  lajeja  musiikkiin,  kuten  esimerkiksi  kuvataiteita,  tanssia, 

draamaa tai kirjallisuutta, lapselle pyritään luomaan kokonaisvaltainen musiikin kokemisen 

elämys.  Leikinomaisen  lähestymisen avulla  voidaan  helpottaa  ja  nopeuttaa  esimerkiksi 

musiikillisten  vastakohtaparien  (hidas–nopea,  matala–korkea,  hiljainen–voimakas) 

oppimista.  Prosessilähtöinen  ja  vastavuoroinen  opetus  pohjautuu  ennen  kaikkea  oppilaan 

omille  lähtökohdille,  ja  etenee  tavoitteellisesti  tasolta  toiselle.  (Taiteen  perusopetuksen 

musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, liiteosa.) 

4.3 Musiikillinen valmennustoiminta Suomessa 

Musiikillisella  valmennustoiminnalla  tarkoitetaan  ennen  varsinaisia  instrumenttiopintoja 

tapahtuvaa  nimensä  mukaisesti  valmentavaa  musiikkikasvatuksen  toimintaa.  Musiikin 

varhaiskasvatuksen  kenttään  kuuluva  musiikkileikkikoulun  jälkeinen  toiminta  voidaan 

jakaa  opetuksen  sisällön  painotuksen  mukaan  pääsääntöisesti  joko  musiikki- tai 

soitinvalmennukseen.  Opetussisällöt  vaihtelevat  oppilaitoskohtaisesti,  mutta  karkeasti 

jaoteltuna  musiikkivalmennus  on  musiikkileikkikoulun  tapaista  toimintaa,  jossa 

painotetaan monipuolista musiikin kokemista ja tuottamista, kun taas soitinvalmennus on 

nimensä  mukaisesti  instrumenttilähtöisempää.  Musiikillinen  valmennustoiminta,  kuin 
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myös  muu  varhaisiän  musiikinopetus,  tapahtuu  lähes  poikkeuksetta  ryhmäopetuksena 

(Marjanen  2009, 388).  Valmennusryhmien  oppilaiden  ikäjakauma  vaihtelee 

musiikkioppilaitoksesta  riippuen  neljän  ja  yhdeksän  ikävuoden  välillä,  mutta  useimmissa 

oppilaitoksissa valmennustoiminta on kohdennettu 5–8-vuotiaille. 

Suomen  musiikkioppilaitosten  liiton  (2007)  mukaan  musiikkivalmennus  on  sisällöltään 

jatkumoa  musiikkileikkikoulutoiminnalle.  Valmennustoimintaan  osallistuminen  ei 

kuitenkaan  edellytä  aiempia  musiikkiopintoja,  ja  oppilaat  ryhmiin  valitaan  pääasiassa 

ilmoittautumisjärjestyksen  perusteella.  (SML  2007.)  Musiikkivalmennusta  voidaan 

toteuttaa  monin  eri  menetelmin.  Esimerkiksi  Pirkanmaan  musiikkiopistossa  (2015) 

musiikkivalmennuksen  työtapoja  on  muun  muassa  laulaminen,  soittaminen, 

musiikkiliikunta  ja  musiikin  kuunteleminen.  Leikinomaisen  tekemisen  ohella  tutustutaan 

monipuolisesti  musiikkiin  ja  sen  käsitteistöön,  kuten  melodiaan,  rytmiin,  sointiväriin, 

harmoniaan  ja  musiikin  muotorakenteisiin.  Laulamisen  lisäksi  musiikkia  tuotetaan  ja 

toteutetaan keho-, laatta- ja rytmisoittimilla, sekä sointusoittimilla, kuten piano ja kantele. 

(Pirkanmaan  musiikkiopisto  2015.)  Musiikkivalmennuksen  elämyksellisyyteen,  ja  sen 

kautta  kokonaisvaltaiseen  musiikin  tuntemiseen  ja  kokemiseen  painottuvasta  otteesta 

huolimatta,  musiikkivalmennuksen  tavoitteena  on  lisäksi  opettaa  lasta  pitkäjänteiseen 

soiton- ja laulunopiskeluun, sekä säännölliseen työntekoon (SML 2007). 

Soitinvalmennus  on  sekä  ryhmä- että  yksilöopetuksena  tapahtuvaa  musiikillista 

valmennustoimintaa,  jonka  pääperiaatteena  on  tutustuttaa  lasta  yhteen  tai  useampaan 

instrumenttiin,  sekä  saada  tuntumaa  soitonopiskelusta  (Helsingin  konservatorio  2015). 

Soitinvalmennustuntien  jälkeen  lapsi  voi  hakeutua  tavoitteellisempiin 

instrumenttiopintoihin. Ryhmäopetuksen lisäksi oppilas saa yksityisopetusta valitsemallaan 

instrumentilla.  Soitinvalmennuksessa  tarjolla  olevien  instrumenttien  määrä  vaihtelee 

oppilaitoksittain.  Esimerkiksi  Helsingin  konservatorio  (2015)  tarjoaa  valmennusopetusta 

seuraaville soittimille: huilu, panhuilu, viulu, alttoviulu, sello, piano, klarinetti, kantele ja 

harmonikka,  kun  taas  musiikkiopisto  Juvenalia  Espoossa  järjestää 

soitinvalmennustoimintaa kaikille instrumenteille (Juvenalia 2010). 

Soitinvalmennukseen osallistutaan yleensä noin 5–10-vuotiaina. Musiikkiopisto Juvenalian 

(2010)  järjestämään  opetukseen  valitaan  pääsääntöisesti  alle  kouluikäisiä  lapsia,  mutta 

myös  kouluikäiset  voivat  osallistua  oppilaitoksen  soitinvalmennuksen  opetukseen  mikäli 

ovat  menestyneet  valintakokeessa,  mutta  eivät  ole  tulleet  valituksi  riittämättömän 
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instrumenttikontaktin  takia  (Juvenalia  2010).  Tällä  tarkoitetaan  sitä  että  lapsella  on  joko 

vain vähän tai ei lainkaan soittokokemusta tietystä instrumentista. 

Soitinvalmennusta tarjotaan useissa eri muodoissa. Vain yhteen tai muutamaan soittimeen 

keskittyneen  opetuksen  lisäksi  on  tarjolla erilaisia  karuselliopetuksena  toimivia  tai 

soitinryhmiin  keskittyviä  soitinvalmennusryhmiä. Karuselliopetus on    tarkoitettu  lapsille, 

joiden  oma  instrumenttivalinta  ei  ole  vielä  selvillä.  Oppilas  tutustuu  opetuksen  aikana 

useisiin  eri  soittimiin,  eikä  opiskelu  edellytä  vielä  tässä  vaiheessa  oman  instrumentin 

hankintaa.  Opetus  tapahtuu  pienryhmissä,  ja  on  suunnattu  pääsääntöisesti  6–8-vuotiaille. 

Esimerkiksi  Pohjois-Helsingin  musiikkiopiston  (2013)  karuselliopetus  sisältää  seuraavat 

soittimet: viulu, kitara, perkussiot (lyömäsoittimet), taskutrumpetti ja nokkahuilu, kun taas 

Jyväskylän  musiikkiopistossa  (2016)  karuselliopetuksessa  opiskellaan  laulua,  sekä 

kanteleen,  pianon  ja  rumpujen  soittoa.  Karuselliopetukseen  hakeudutaan  sitä  tarjoavasta 

musiikkioppilaitoksesta  riippuen  joko  pääsykokeiden  kautta,  tai  ilman  valintakokeita 

ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.  

Karuselliopetuksen  tavoitteena  on  soitinvalinnan  helpottamisen  lisäksi  oppia  niin  ikään 

musiikillisia perustaitoja sekä saada tuntumaa siitä, millaista soitonopiskelu on. Lapsi saa 

myös  käsityksen  siitä onko  hän  valmis  pitkäjänteiseen  ja  säännölliseen  harjoitteluun,  ja 

vanhemmat  saavat  tuntumaa  lapsen  soittoharrastuksen  vaatimuksista.  (Pohjois-Helsingin 

musiikkiopisto 2013.)  

Moni  musiikkioppilaitoksista  tarjoaa  lisäksi  eri  soitinryhmiin  syvemmin  fokusoitunutta 

valmennusryhmätoimintaa.  Lähinnä  kouluikäisille  suunnattuja  ryhmiä  ovat  esimerkiksi 

harmonikkaryhmät,  kontrabasso- ja  vaskivalmennus,  sekä  erilaiset  karuselliopetuksen 

omaisesti toimivat, tiettyyn soitinperheeseen tai yhtyekokoonpanoon keskittyneet ryhmät, 

joissa  lapsi  pääsee  kokeilemaan  useita  eri  instrumentteja.  Esimerkiksi  Savonlinnan 

musiikkiopistossa  toimii  lukuvuonna  2015–2016  Orff-pedagogiikan  mukaisia  soittimia 

käyttävä  Orff-orkesteri  sekä  bändisoittimiin  tutustuttava  bändikaruselli  (Savonlinnan 

musiikkiopisto 2015). 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

Tutkimuksemme  tarkoituksena  oli  selvittää,  mitä  musiikkiliikunta  on  musiikillisen 

valmennustoiminnan  kontekstissa. Tutkimme  musiikkiliikunnan  käyttöä  suomalaisten 

musiikkiopistojen  tarjoamassa  musiikillisessa  valmennustoiminnassa  ja  sitä kuinka 

soitinvalmennuksen  opettajat  käyttävät  musiikkiliikuntaa, ja  miten  he  perustelevat  sen 

käytön osana oppitunteja.  Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: 

- Millainen on musiikkiliikunnan asema osana musiikillista valmennustoimintaa? 

- Millaisia musiikillisia asioita  musiikkiliikunnalla  harjoitellaan musiikillisessa 

valmennustoiminnassa? 

Tavoitteenamme  oli  saada  mahdollisimman  kattava  katsaus musiikillisen 

valmennustoiminnan  tarjoamasta  musiikkiliikunnasta  ja  siitä,  miten  sitä  käytetään  osana 

valmennustoimintaa. Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, sillä pyrimme ilmaisemaan 

tutkittavia  kohteita  kokonaisvaltaisesti,  emme  tilastollisesti  tai  numeroiden  avulla. 

Tutkimuksessamme yhdistyy kerronnallinen ja fenomenografinen tutkimusote. Valitsimme 

nämä  kaksi  tutkimusotetta,  sillä  tutkimme  tutkimushenkilöiden  käsityksiä  musiikillisen 

valmennustoiminnan  ja  musiikkiliikunnan  leikkauspinnalta  sekä  myös itse  toimintaa 

(musiikkiliikunta).  Lisäksi  olemme  kiinnostuneita  tutkimushenkilöistä  ja  heidän 

taustoistaan musiikillisen valmennuksen opettajina.  

Tutkimuksemme  aineistonkeruumenetelminä  käytimme  teemahaastattelua  ja 

kirjoitelmavastauksia, joiden avulla saimme kuudelta (6) tutkimushenkilöiltä kirjoitelmien 

ja haastattelujen perusteella kokonaisvaltaisia vastauksia tutkimuskysymyksiimme.  

5.1 Kerronnallis-fenomenografinen tutkimusote  

Kerronnallisella  (narratiivisella)  tutkimusotteella  viitataan  lähestymistapaan,  jossa 

kiinnostus  kohdistetaan  kertomuksiin  tiedon  rakentajana  ja  välittäjänä  (Heikkinen  2007, 

142), sekä tutkimushenkilön kertomusten kautta ilmenevään kokemusmaailmaan (Cortazzi 

&  Jin  2006,  28).  Huomio  ei  kuitenkaan  kiinnity  ainoastaan  tarinan  kertojaan,  vaan  myös 

merkityssuhteille  ja  tulkintaan,  jonka  kuulija  tai  lukija  kertomuksesta  muodostaa  (Trahar 

2006,  15;  Barrett  &  Stauffer  2012,  7).  Myöskään  itse  tutkimuksessa  haetulla  tiedolla  ei 
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pyritä tekemään yleistyksiä, vaan tutkija on kiinnostunut tutkittavan omista subjektiivisista, 

henkilökohtaisista  kokemuksista.  Kerronnallisuuden  käsitettä  voidaan  käyttää 

tiedonprosessiin  viittaamiseen  eli  tiedon  luonteeseen  ja  tietämisen  tapaan, 

tutkimusaineiston  luonteen  kuvailemiseen,  aineiston  analyysitapoihin  sekä kertomusten 

käytännölliseen merkitykseen. (Heikkinen 2007, 144, 156.)   

Kerronnalliselle  lähestymistavalle  on  ominaista  sen  konstruktivistinen  luonne.  Ihminen 

rakentaa tietoa ympäristöstään ja identiteetistään alati muuttuvien kertomusten kautta (Fox 

2006, 47.) Näkemys asioista muuntautuu sitä mukaa kun ihminen kerää uusia kokemuksia 

ja  on  kanssakäymisissä  muiden  ihmisten  kanssa  (Heikkinen  2007,  145). 

Musiikkikasvatuksen  alan  tutkimukseen  syventyneet  Barrett  &  Stauffer  (2012) 

määrittelevät  kokemuksen  käsitteen  tunnustamisen  olevan olennaista  kerronnallisessa 

tutkimuksessa.  Kokemus  on  sekä  olemisen  ydin,  sekä  tietämisen  keino.  Toisin  sanoen, 

kokemus  määrittää  sen  kuinka  ymmärrämme  itsemme  ja  ympäristömme.  (Barrett  & 

Stauffer 2012, 3–4.) 

Brunerin  (1986) mukaan  tarinat  ja  kertomukset  ovat  malleja  maailman 

uudelleenkuvaamiseen.  Kertomus  itsessään  ei  kuitenkaan  ole  malli,  vaan  usean 

henkilökohtaisen  mallin  kooste.  (Bruner  1986,  7.)  Kertomus  koostuu  merkityksellisestä, 

päätelmään  johtavasta  tapahtumien  ketjusta,  jota  ei  voida  selittää,  vaan  josta  voidaan 

ainoastaan  tehdä  tulkintoja.  Kertoja  kuvailee  tapahtumia  ja  kokemuksia  subjektiivisesti. 

(Bruner 1996, 121–123.) 

Tutkimusmetodina  kerronnallinen  tutkimus  on  melko  vakiintumaton.  Tutkimusta 

toteutetaan  lukuisilla  eri  käytänteillä  (Barrett  &  Stauffer  2012,  8)  ja  tutkimusaineisto 

kerronnallisessa  lähestymistavassa  saattaa  olla  tuotettu  eri  tyylein.  Esimerkiksi 

viisiportaisen Likert-asteikon avulla tuotetussa numeerisessa materiaalissa tutkimushenkilö 

arvioi  mielipiteitään  suhteessa  ennalta  asetettuihin  väittämiin.  Lyhytvastauksissa 

tutkittavien  vastauksia  kootaan  aineistoksi  lyhyiden,  yksityiskohtaisten  vastausten 

perusteella.  Kerronnallista  aineistoa  voivat  olla  esimerkiksi  haastattelut  tai  kysymyksiin 

vastaavat  vapaat  kirjalliset  tuotokset,  sekä  elämänkerrat,  päiväkirjat,  tai  muut  alun  perin 

tutkimuskäyttöön tarkoittamattomat materiaalit. (Heikkinen 2007, 147.)     

Kerronnallisuus  ilmenee  tutkimusprosessissamme  sekä  kirjoitelmien  että  haastattelujen 

kautta tutkimusmetodina. Tämän lisäksi tutkimuksen osittain kerronnallinen luonne näkyy 
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osassa  kysymyksistämme,  kun  selvitimme  kerronnallisuuden  keinoin  opettajien  omia 

kokemuksia liittyen musiikillisen valmennuksen praktiikkaan.  

Fenomenografisen  tutkimuksen  olemus  alkaa  ajatuksesta,  jossa  ihminen  on  tietoinen 

olento,  joka  tietoisesti  rakentaa  käsityksiä  ilmiöistä  ja  kykenee  ilmaisemaan  omat 

käsityksensä  (Syrjälä,  Ahonen,  Syrjäläinen  &  Saari  1994,  121).  Niikon  (2003)  mukaan 

fenomenografisen  lähestymistavan  pyrkimyksenä on  ilmaista  maailmaa  ja  todellisuutta 

siten,  kuinka  tutkittava  joukko  ihmisiä  sen  käsittää  ja  etsiä  sekä  kuvata  eroavaisuuksia 

ihmisten  käsityksistä  kokea  ilmiöitä.  Fenomenografisessa  tutkimuksessa  kiinnostuksen 

kohde on toisten ihmisten kokemusten tutkiminen. (Niikko 2003, 16, 24.)  

Fenomenografia  kuvaa  kuinka  tutkittava  ilmiö  koetaan  sekä  millaisia  kokemukset  ovat 

(Niikko 2003, 20). Tutkimus alkaa tiedonmuodostuksesta ja peruskäsitteistä. Teorialla on 

iso  osa  tutkimusprosessia:  ilman  sitä  tutkimuksen  runko  ja  rakenne  katoavat.  Sitä  ei 

kuitenkaan  käytetä  käsitteiden  luokitteluun  ennakolta,  vaan  sillä  perustellaan 

aineistonkeruusta  saadut  tulokset.  Tutkija  asettelee  tutkimuskysymyksensä  teoreettisten 

lähtökohtien pohjalta.  (Syrjälä ym. 1994, 123, 134.)  

Fenomenografisessa  tutkimuksessa  haastattelu  on  tavallisin  aineistonkeruumenetelmä 

(Syrjälä  ym.  1994,  136).  Haastattelun  tarkoituksena  on  kuvata  ja  aukaista  haastateltavan 

suhdetta omaan kokemukseensa ja samalla ymmärtää hänen antamaa näkemystä suhteessa 

tutkittavaan  ilmiöön  (Niikko  2003,  31).  Tutkimuksen  luonteeseen  kuuluva 

intersubjektivisuus  toteutuu  näin  parhaiten.  Haettaessa  tietoa  ihmisten  ajattelusta, 

prosessissa on osana myös oma tietoisuutemme, joka vaikuttaa tulkintaan toisen henkilön 

ilmaisuista.  Intersubjektivinen  luottamus  vaatii  haastattelijan  tietoisuuden  sen  arviointiin, 

kuinka  omat  lähtökohdat  vaikuttavat  haastateltavan  ilmauksiin.  (Syrjälä  ym.  1994,  136.) 

Dialogisuus  ja  reflektiivisyys  ovat  tärkeässä  asemassa  (Niikko  2003,  31).  Haastattelu 

perustuu  tyypillisesti  aktiiviseen  kuunteluun,  ja  keskustelun  runko  koostuu  lähinnä 

perusteemasta ja muutamasta jäsentelevästä kysymyksestä. Fenomenografisen tutkimuksen 

haastattelu onkin usein joko avoin tai puolistrukturoitu. (Syrjälä ym. 1994, 138.)  

Fenomagrafinen  tutkimusote  on  perusteltu  valinta  tutkimusmetodiksi,  sillä  se  tukee 

haastattelun  valintaa  aineistonkeruumenetelmäksi.  Tutkimusote  tukee  myös 

analyysitapaamme,  joka  on  teoriaohjaavaa.  Kuten  Syrjälä  ym.  (1994)  edellä  mainitsivat, 
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teorialla perustellaan aineistonkeruusta saadut tulokset eikä sitä käytetä käsitteiden ennalta 

luokitteluun. (Syrjälä ym. 1994, 123, 134.) 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

5.2.1 Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimuksemme  aineisto  koostuu  sekä  teemahaastattelun  pohjalta  saaduista  vastauksista 

että kirjoitelmateksteistä. Käytimme molempiin aineistoihin yhtälailla fenomenografisen ja 

kerronnallisen aineistoanalyysin tapoja painottamatta kumpaakaan aineistonanalyysitapaa. 

Suurin  syy  kahdentyyppiseen  aineistomateriaaliimme  on  haastateltavien 

tutkimushenkilöiden  vähäinen  määrä.  Kirjoitelmapyynnöt  tavoittivat  haastateltavia 

enemmän  vastaajia,  joten  aineistomme  on  tästä  syystä  koostunut  sekä  haastatteluista  että 

kirjoitelmavastauksista.  

Haastattelututkimus  toteutetaan  suorassa  vuorovaikutuksessa  tutkittavan  henkilön  kanssa. 

Sen  etuna  voidaan  pitää  aineiston  keruun  säätelyn  joustavuutta  tutkimuksen  asettamissa 

rajoissa. Haastattelu toimii esimerkiksi kyselyä paremmin, kun halutaan syventää saatavia 

vastauksia  ja  silloin,  kun  on  tärkeää  nähdä  haastateltava ihminen  tutkimustilanteessa 

subjektina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204–205, 208.) 

Tutkimushaastattelut  voidaan  jakaa  kolmeen  ryhmään  tavallisesti  sen  perusteella,  kuinka 

strukturoitu  ja  muodollinen  haastattelu  on.  Strukturoitu  haastattelu,  toisin sanoen 

lomakehaastattelu  on  haastattelutyypeistä  ennalta  suunnitelluin,  jolloin  kysymysten  ja 

väitteiden muoto ja esiintymisjärjestys ovat täysin määrätyt. Avoimessa haastattelussa taas 

pyritään  selvittämään  tutkimushenkilön  mielipiteitä,  tunteita,  käsityksiä  ja  ajatuksia  sen 

mukaan  kuin  ne  esiintyvät  tutkimushaastattelun  edetessä.  Kaikista  haastattelumuodoista 

lähimpänä keskustelua olevassa avoimessa haastattelussa on mahdollista, että alkuperäinen 

aihe saattaa muuttua keskustelun kuluessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000.)  

Puolistrukturoidussa  haastattelumenetelmässä,  josta  käytetään  myös  nimitystä 

teemahaastattelu, tutkijalla on tiedossa haastateltavat aihepiirit, mutta kysymysten järjestys 

ei  ole  tarkkaan  määritelty.  Se  on  avointa  haastattelua  tarkemmin  rajattu,  mutta 

lomakehaastattelua väljempi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204–205, 208; Hirsjärvi 

&  Hurme  2011,  47.)    Teemahaastattelulle  on  ominaista,  että  se  lähtee  oletuksesta,  missä 
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kaikkia  yksilön  ajatuksia,  kokemuksia,  tunteita  ja  uskomuksia  voidaan  tutkia  tällä 

menetelmällä  ilman  tiettyä  kokeellisesti  aikaansaatua  yhteistä  kokemusta  (Hirsjärvi  & 

Hurme 2011, 48).  

Teemahaastattelu  tukee  tutkimusotteemme  luonnetta  hyvin,  minkä  ansioista 

aineistonkeruun  tuotoksesta  tuli  kattava  ja  tutkimuskysymyksiin  vastaava.  Lähetimme 

tutkimushenkilöille  haastattelupyynnön  (liite  1),  johon  olimme  pohjustaneet 

tutkimuksemme  tarkoituksen  ja  tutkimuskysymykset.  Varsinainen  haastattelu  noudatti 

haastattelukysymysten  runkoa  (liite  2).  Teemahaastattelu  tutkimuksemme 

aineistonkeruumenetelmänä  antoi  haastateltavalle  mahdollisuuden  kattaviin,  laajoihin 

vastauksiin.  Haastatteluja  tehdessämme  huomasimme  tutkittavilta  henkilöiltä  nousevan 

muutamia tutkimuksen kannalta relevantteja ajatuksia, joita emme olleet huomanneet ottaa 

haastattelurunkoon mukaan. 

Kirjoitelmat  sopivat  aineistonkeruumenetelmäksi,  mikäli  kirjoitelman  aihe  on  valittu 

hyvin, apukysymykset ovat osuvia ja kehyskertomus ohjaa kirjoittajan ajatuksia siten, että 

hänen  kokemuksensa  ja  käsityksensä  tulevat  tasapainoisesti  esille.  Kirjoittajan  tulee  olla 

kuitenkin  hyvän  kirjoitustavan  omaava,  joten  lasten  kanssa  kirjoitelman  käyttöä 

aineistonkeruumenetelmänä on syytä harkita. (Aarnos 2001, 150.)  

Kirjallinen  materiaali,  jota  käytetään  tutkimusaineistona,  jaetaan  tyypillisesti 

joukkotiedotuksiin  ja  yksityisiin  dokumentteihin.  Kirjoitelmat  luokitellaan  yksityisiin 

dokumentteihin,  joihin  edellä  mainitun  lisäksi  kuuluvat  muun  muassa  puheet,  kirjeet  ja 

muistelmat.  Käytettäessä  yksityisiä  dokumentteja  tutkimuksen  aineistona,  oletettavaa  on, 

että kirjoittaja pystyy ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan kirjoitelman välityksellä. Tällöin 

tuleekin  huomioida  esimerkiksi  kirjoittajan  ikä  ja  kyvyt  ilmaista  itseään  tekstin 

välityksellä. (Tuomi & Sarajärvi 2007, 84.) 

Kirjoitelmapyyntömme  informaatio-osuus  oli  lähes  samanlainen  kuin 

haastattelupyynnössä. Varsinaisen pyynnön yhteydessä lähetimme kirjoitelmaohjeistuksen 

(liite  3),  joka  sisälsi  seitsemän  (7)  kysymystä.  Kirjoitelman  ollessa  vapaamuotoinen,  sai 

kysymysten  lisäksi  kirjoittaa  muitakin  musiikilliseen  valmennustoimintaan  tai 

musiikkiliikuntaan liittyviä seikkoja.  

 



 

 

58 

5.2.2 Tutkimushenkilöiden rekrytointi ja esittely 

Aloitimme  yhteydenotot  mahdollisiin  tutkimushenkilöihin  marraskuussa  2015.  Yritimme 

ensin  tavoittaa  sähköpostitse  mahdollisimman  useita  Pohjois-Pohjanmaan  ja  Kainuun 

alueen  musiikillisen  valmennuksen  opettajia  (liite  1).  Rajasimme  haun  koskemaan  vain 

musiikkiopistojen  opettajia,  koska  halusimme  saada  vastaajiksi  mahdollisimman 

samanlaisesta työympäristöstä olevia opettajia.  

Alueellisen  rajauksen  tuotettua  vain  kolme  tutkimushenkilöiksi,  laajensimme  hakua 

valtakunnalliseksi,  ja  lähestyimme  sähköpostitse  Suomen  jokaista  musiikkiopistoa,  jonka 

opetustarjontaan kuului jonkinlainen musiikillisen valmennuksen muoto. Osalle opettajista 

lähetimme  suoraan  kirjoitelmapyynnön,  osalle  musiikkiopiston  välittämänä.  Lisäksi 

etsimme  tutkimukseen  soveltuvia  henkilöitä  Facebookin  ”Varhaisiän  musiikinopettajat” 

sekä  ”Muskari-ideoita” -ryhmistä.  Näillä  kolmella  eri  hakumetodilla  saimme  yhteensä 

kuusi  (6)  tutkimukseen  osallistujaa.  Rajasimme  tutkimuksemme  luotettavuuden  kannalta 

opettajan musiikillisen valmennuksen opettamisen siten, että hän opettaa sitä tällä hetkellä 

tai on opettanut viimeisen viiden vuoden aikana.  

Tutkimukseemme  osallistui  kolme  (3)  haastateltavaa  ja  kolmelta  (3)  saimme 

kirjoitelmavastaukset.  Sekä  haastateltavat  että  kirjoitelman  kirjoittajat  esiintyvät 

tutkielmassamme  nimettöminä  ja  kaikki  vastaajat  olivat  naisia.  Haastateltavista 

tutkittavista  kaksi  haastattelimme  kasvotusten  ja  yhden  puhelimen  välityksellä.  

Äänitimme  haastattelut  ääninauhalla,  jonka  jälkeen  siirsimme  tiedoston  tietokoneelle 

litterointia varten. Sama haastattelurunko toimi kaikilla haastateltavilla, mutta haastattelun 

luonteen  vuoksi  joidenkin  haastateltavien  kanssa  asiayhteyteen  liittyviä  kysymyksiä  tuli 

enemmän  kuin  toisilla.  Haastateltava  sai  myös  halutessaan  kertoa  muita  kysymysten 

ulkopuolelta  mieleen  tulevia  asioita  koskien  musiikkiliikuntaa  ja  musiikillista 

valmennustoimintaa.  Haastattelut  olivat  kestoltaan  15  minuutista  25  minuuttiin. 

Sähköpostien  ja  Facebookin  kautta  lähettämämme  kirjoitelmapyyntö  sisälsi  yhteensä 

seitsemän  (7)  kirjoitelmaa  ohjaavaa  kysymystä,  joihin  sai  vastata  vapaasti  haluamallaan 

tavalla. Kysymysten lisäksi vastaaja sai halutessaan kirjoittaa muita mieleen tulevia asioita 

musiikkiliikunnasta  osana  musiikillista  valmennustoimintaa.  Kirjoitelmaan  oli  aikaa 

vastata kaksi viikkoa ja niihin vastattiin sähköpostin kautta. Saamamme kirjoitelmat olivat 

pituudeltaan 1–2 sivua.  
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Opettaja  A on  koulutukseltaan  musiikkipedagogi  (AMK)  pääaineinaan  varhaisiän 

musiikkikasvatus  ja  klarinetti.  Hän  on  toiminut  musiikkileikkikoulunopettajana  22  vuotta 

ja soitinvalmennusta ohjannut kymmenen (10) vuotta. Tällä hetkellä hänellä on kaksi (2) 

soitinvalmennuksen  ryhmää  ja  13  musiikkileikkikouluryhmää.  Hän  on  opiskellut 

musiikkiliikuntaa  omien  sanojensa  mukaan  muutamia  kursseja 

musiikkileikkikouluopettajakoulutuksensa aikana.  

Opettaja  B on  koulutukseltaan  musiikkipedagogi  (AMK)  pääaineenaan  viulu  sekä 

kasvatustieteiden  maisteri  pääaineenaan  varhaiskasvatus.  Hän  on  ohjannut 

musiikkileikkikouluryhmiä  omien  sanojensa  mukaan  useita  vuosia.  Tällä hetkellä  hänellä 

on  opetettavana  kaksi  (2)  soitinvalmennusryhmää  ja  yksi  viulumusiikkileikkikoulu-

nimikkeellä  kulkeva  soitinvalmennuksen  ryhmä.  Hän  ei  ole  opiskellut  musiikkiliikuntaa 

missään laitoksessa, mutta on opiskellut sitä itsenäisesti kirjoista lukemalla.  

Opettaja  C on  koulutukseltaan  musiikkipedagogi  (AMK)  pääaineinaan  varhaisiän 

musiikkikasvatus ja huilu (AMK). Hän on toiminut soitinvalmennuksen opettajana yli 30 

vuotta.  Hän  opettaa  tällä  hetkellä  esikouluikäisille  soittomusiikkileikkikouluja  ja 1.–3.-

luokkalaisten  soitinvalmennusryhmiä.  Hän  on  opiskellut  musiikkiliikuntaa  kesäkurssien 

muodossa lähes kymmenenä kesänä Inkeri Simola-Isakssonin ohjauksessa.  

Opettaja  D on  koulutukseltaan  musiikkipedagogi  (YAMK)  pääaineinaan  varhaisiän 

musiikkikasvatus  ja  musiikkiliikunta.  Hän  on  toiminut  musiikkileikkikoulunopettajana 

kymmenen  vuotta,  ja  opettanut  soitinvalmennusta  noin  neljä–viisi  vuotta  sitten.  Tuolloin 

hänellä oli opetettavia soitinvalmennusryhmiä kaksi (2) ja musiikkileikkikouluryhmiä 18. 

Hän on opiskellut musiikkiliikuntaa YAMK-tutkinnon tutkinnon puitteissa useita kursseja.  

Opettaja  E on  koulutukseltaan  kirkkomuusikko  ja  musiikinohjaaja.  Varsinaista 

musiikkileikkikoulunopettajakoulutusta  hänellä  ei  ole.  Hän  on  työskennellyt  musiikin 

parissa yhteensä noin 20 vuotta. Tällä hetkellä hänellä on yksi pianomusiikkileikkikoulu-

nimikkeellä  kulkeva  soitinvalmennuksen  ryhmä  ja  yksi  soitinvalmennuksen  jatkoryhmä. 

Hän ei ole opiskellut musiikkiliikuntaa lainkaan.  

Opettaja  F on  koulutukseltaan  musiikkipedagogi  (AMK)  pääaineenaan  varaisiän 

musiikkikasvatus. Opettajakokemusta hänellä on noin kolmen vuoden ajalta. Hän opettaa 

tällä  hetkellä  16  musiikkileikkikouluryhmää  ja  yhtä  (1)  soitinvalmennusryhmää.  Lisäksi 

hänellä  on  pianon  alkeisopetusoppilaita.  Musiikkiliikunta  kuului  hänen  varhaisiän 
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musiikkikasvatuksen opiskeluihinsa useiden eri kurssien yhteydessä. Opintojen yhteydessä 

oli  myös  muutama  ulkopuolisten  kouluttajien  (Soili  Perkiö,  Elina  Kivelä-Taskinen) 

musiikkiliikunnan lyhytkursseja. Hän on myös käynyt yhden Orff-pedagogiikan kurssin. 

5.3 Analyysin toteutus 

Muutimme haastattelut kirjalliseen muotoon litteroimalla ne ja tulostimme sekä litteroidut 

tekstit  että  tutkimushenkilöiden  kirjoitelmat. Litterointitapana  käytimme  peruslitterointia, 

jossa teksti  litteroidaan  sanatarkasti,  puhekieltä  noudattaen,  mutta  täytesanat saa  poistaa. 

Emme  ottaneet  litteroinnissa  huomioon  äänenpainoa  tai  hymähdyksiä, sillä  halusimme 

analysoida  vain  asiasisältöä,  emme  esille  tulleita  tunneilmauksia.  (Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto  2016.) Tämän  jälkeen  luimme  alkueräiset  tekstit  läpi  useaan  kertaan,  jotta 

pääsisimme  syvälle tekstien  luonteeseen.  Tekstit  luettuamme värikoodasimme sieltä  ilmi 

tulleita  samankaltaisuuksia  ja  eroavaisuuksia.  Jatkoimme  kategorisoimaan 

värikoodaamiamme ilmaisuja,  ja  kokosimme  samat  ilmaukset  yhteen  yhdelle  paperille. 

Loimme  ensiksi  alakategoriat  värikoodaamistamme  aihepiireistä  ja  sen  jälkeen 

yläkategoriat. Analyysimme  ollessa  pääasiassa  teoriaohjaavaa,  aineistossamme  korostui 

kategorioita  ja  teemoja,  jotka  ilmenevät  jo  aiemmin  kirjoittamassamme  viitekehyksessä. 

Kategorioinnissa huomasimme kuitenkin teoriaohjaavuuden lisäksi ilmenevän asioita, joita 

jouduimme  analysoimaan  aineistolähtöisesti.  Analyysitapamme  on  täten sidoksissa 

aiempaan teoriaan, mutta huomioi myös aineiston.  

Värikoodatuista  aihepiireistä  syntyi  11  alakategoriaa.  Teoriaohjaavia  alakategorioita 

määrittelevät  musiikin  varhaiskasvatukselle  tyypilliset  musiikkikasvatuksen  osa-alueet, 

joihin  kategorisoimme  säveltapailun,  rytmiikan  ja  improvisoinnin.  Teoriaohjaavia 

alakategorioita  ovat  myös  lapsen  kehityspsykologiaan  liittyvät  tekijät,  jotka  saivat 

kategorisoinnissamme  otsikot  elämyksellisyys,  lapselle  luontainen  työskentelymuoto, 

itsetunnon ja persoonan vahvistaminen, jaksamisen ja keskittymisen ongelmat, riehakkuus 

ja  kehollinen  oppiminen.  Aineistopohjainen  analyysi  tuotti  alakategorioiksi  tilaongelmat, 

ja  opettajan  ammattitaito.  Näiden  pohjalta  muodostimme  yläkategoriat  jotka  ovat: 

musiikkiliikunnan  peruselementit,  perustelut  musiikkiliikunnan käytölle  musiikillisen 

valmennustoiminnan työtapana ja musiikkiliikunnan käytön haasteet.  

Aineiston  analyysimetodina  käytimme  soveltuvilta  osin sekä  fenomenografista  että 

kerronnallista analyysimenetelmää.  Fenomenografinen  analyysi  alkaa aineiston 
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huolellisesta  läpiluvusta,  jotta  sen  sisältämästä  infosta  ja  luonteesta  saadaan 

mahdollisimman  kokonaisvaltainen  käsitys.  Analyysi  fokusoituu  aineiston  ilmauksiin,  ei 

niitä tuottaneisiin tutkittaviin henkilöihin. Kiinnostuksen kohteena analyysin tekijälle ovat 

siitä  nousevat  merkitykset.  Lukemisen  ja  ilmausten  etsinnän  jälkeen  alkaa 

tutkimusongelman etsintä,  lajittelu  ja  merkityksellisten  ilmausten  ryhmittely  teemoiksi 

eroavaisuuksia  ja  yhteneväisyyksiä etsimällä. Häkkisen  (1996)  mukaan  analyysitavaksi 

valikoituu aineistolähtöisyys  ja  tutkimuksen  pohjimmainen  teoria  kehittyy  vasta 

analyysiprosessin tuotoksena. (Niikko 2003, 33–35.) 

Polkinghornen  (1995)  mukaan kerronnallinen (narratiivinen) analyysi  voidaan  karkeasti 

jakaa  kahteen  osa-alueeseen:  narratiiviseen  analyysiin  ja  narratiivien  analyysiin. 

Narratiivisen  analyysin  päämääränä  on  uuden  kertomuksen  tuotto  aineiston  kertomuksen 

pohjalta. Se ei keskity luokittelemaan aineistosta esiin tulleita asioita millään lailla, vaan se 

asentaa  uuden  kertomuksen  aineistomateriaalin  pohjalta.  Narratiivien  analyysin  pääpaino 

on puolestaan kertomuksen luokittelu erinäisiin luokkiin esimerkiksi kategorioiden avulla. 

(Heikkinen 2007, 148.)  

Kerronnallinen analyysi jakautuu Lieblichin ym. (1998) mukaan neljään tutkimustyyppiin, 

joka muodostavat nelikentän: holistinen – kategoriaalinen sekä sisällöllinen – muodollinen. 

Holistis-kategoriaalis-jaottelu  perustuu  tarkastelumalliin,  jossa tarkastellaan  kertomuksia 

joko  kokonaisuuksina  tai  ne  pilkotaan  pienempiin  osiin. Kerronnallinen  analyysi  alkaa 

aineiston  huolellisella  läpiluvulla.  Lukukerrat  muuttuvat  ensimmäisen  ”tarinallisen” 

lukukerran jälkeen analyyttisemmiksi. Kerronnallista aineistoa voidaan analysoida neljällä 

(4)  eri  tavalla:  kertomuksen  rakenteen  analyysina,  juonianalyysilla, aktanttianalyysina  tai 

elämäntarina-analyysina. (Hänninen 2010, 166–167.) 

Tutkimuksemme  aineiston  analyysi  koostuu  sekä  fenomenografisen  että  kerronnallisen 

aineiston  analyysin  menetelmistä.  Fenomenografia  painottaa  aineistolähtöistä 

analyysitapaa,  mutta  tutkimuksemme  analyysitapa  on  kuitenkin  teoriaohjaava,  sillä 

kategorisoimamme  teemat  ovat  analyysissa  samoja,  mitä  viitekehyksemme  jo  tukee. 

Kerronnallisessa  analyysissä  tarkastelemme  aineistoa  narratiivien  eli  kertomusten 

näkökulmasta.  Pyrimme  luokittelemaan  kirjoitelmista  erilaisia  kategorioita,  emme 

tuottamaan  uutta  kertomusta  aineiston  pohjalta.  Molempien  analyysitapojen 

toimintatapoihin  kuuluvat  kuitenkin  kategorisointi  ja  teemoittelu,  joiden  vaiheista 

mainitsimme jo aiemmin.  
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6 AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA 

Tutkimusaineiston analyysi tuotti kolme pääkategoriaa: musiikkiliikunnan peruselementit, 

perustelut  musiikkiliikunnan  käytölle  musiikillisen  valmennustoiminnan  työtapana  ja 

musiikkiliikunnan käytön haasteet. Seuraavassa avaamme kategorioita tarkemmin: 

6.1 Musiikkiliikunnan peruselementit 

Musiikillisen  valmennuksen tunnit  sisältävät  opettajien  mukaan  mahdollisimman 

monipuolisesti musiikillista  toimintaa soitinten  tutustumisesta  erilaisiin  lauluihin  ja 

taideintegraatioihin. 

”Opetan pienryhmissä lapsille soittamista, sisällyttäen siihen musiikin perusteiden 
opetusta leikinomaisin keinoin ja laulan paljon lasten kanssa.” (Opettaja C) 

”Noo  ne  soitinvalmennusryhmät,  niissähän  me  tietenkin  tutustutaan  kaikkiin 
mahollisimman monipuolisesti eri soittimiin.” (Opettaja B) 

”Musiikkiliikunnan rooli soitinvalmennuksessa ja pianon alkeiden opetuksessa on 
tukea  musiikillisten  ilmiöiden  (perussyke,  rytmi,  käsiteparit  hiljaa–voimakkaasti, 
nuottiarvot,  tauko  musiikissa  jne.)  oppimista  kehollisten  kokemusten  kautta.” 
(Opettaja F)  

”Kaikkia  musiikin  työtapoja  ja  elementtejä  käytettiin  sekaisin  ja  sitten  vielä 
taideintegraatiopläjäyksiä. – – Mä pyrin siihen… ensinnäkin laulullista musiikkia, 
mut sitten myös instrumentaalimusiikkia plus sitten että siinä on lastenlauluja, että 
siinä  on  sitten  klassista  musiikkia.  Mä  oon  sitä  mieltä,  että  sitä  Robinia  ja 
nyky(populaari)musiikkia,  mitä  joka  tuutista  tullee,  sitä  yhtään  väheksymättä,  ni 
sitä tullee niin paljon, ja jokainen saa sitä silti.” (Opettaja D) 

Musiikkiliikunta  toimii olennaisena  osana  jokaisen  opettajan musiikillisen  valmennuksen 

opetusta. Opettajien  tavoitteena  on  saada  musiikkiliikunnan  avulla  elävöitettyä  tuntia  ja 

tehostaa opittavaa asiaa liikkeen kautta:  

“Tehään  joku  harjotus  ja  sit  tehään  joku  liikunnallinen  juttu  ja  sitten  tehään 
uudestaan se harjotus, et siinä tulee se toisto, mutta että tulee vähän sitä liikettä.” 
(B) 

“Musiikkiliikunta  sisältää  suunniteltuja  toimintoja,  joissa  yhdistyvät  vaihdellen 

tanssi,  laulu,  kehorytmit,  rytmisoittimien  käyttö  sekä  erilaiset  elementit  huiveista 

kankaisiin,  palloihin  ym.  apuvälineisiin.  Myös  perinteinen  piirileikki  ja  pareittain 

tapahtuva liikkuminen on musiikkiliikuntaa parhaimmillaan.” (C) 
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“Musiikkiliikuntatuokio  kuuluu  lähes  jokaiseen  oppituntiin.  Silloin  taputetaan, 

tutustutaan  eri  tanssilajeihin,  pidetään  vapaita  luovia  tuokioita  (oppilaat  keksivät 

itse oman tanssin). Luen myös tarinoita, jonka lapset tehostavat liikkuen.” (C) 

Musiikillisten  asioiden  lisäksi  musiikkiliikuntaa  käytetään osana  lapsen 

koordinaatiotaitojen kehitystä.  

”Koordinaatioharjoitukset  (yhdellä  jalalla  pomppiminen/pyöriminen,  liikuntarata, 
jossa  eri  osa-alueita  esim.  kieriminen,  tasolta hyppääminen,  tasapainottelu  jne.).” 
(F)  

Jo  viitekehyksessä  mainitut  musiikkiliikunnan  toimintamuodot  säveltapailu, rytmiikka  ja 

improvisointi  ovat jokaisen  opettajan  käyttämiä  musiikkiliikunnan  toimintamuotoja 

soitinvalmennuksen opetuksessa.  

6.1.1 Säveltapailu 

Opettajien  mukaan  säveltapailu  musiikillisessa  valmennusopetuksessa  sisältää 

monipuolisesti  muun  muassa  muotorakenteiden,  dynamiikkojen,  intervallien  ja 

solmisaatioiden  harjoittelua.  Yleisesti  säveltapailun  tavoitteena  on  oppia  kehittämään 

lapsen  kykyä  hahmottaa  sävelkorkeuksia  ja  sävelsuhteita  sekä  kuunnella  ja  erottaa  äänen 

eri sävyjä. Säveltapailun harjoittaminen kehittää myös sisäistä kuulokykyä, mikä tarkoittaa 

kykyä saada aikaan tarkkoja säveliä ja harmonioita ilman instrumentista tai muusta äänestä 

saatua apua. (Vasunta 1988, 157.) 

”Opetan  pienryhmässä  lapsille  soittamista,  sisällytän  siihen  musiikin  perusteiden 
opetusta  leikinomaisin  keinoin  ja  laulan  paljon  lasten  kanssa  (myös 
nokkahuiluryhmässä).” (C) 

Opettaja D kertoo käyttäneensä musiikkiliikuntaa osana dynaamisten asioiden opettelua. 

”Crescendon  ja  diminuendon  erot  voidaan  konkretisoida  liikuttaessa  (keho, kädet, 
jalat,  ääni).  Molli–duuri-sävellajien  oppimisessa  auttaa  kuuntelun  ohella 
’mollimaisesti’ tai ’duurimaisesti’ liikkuminen.” (C) 

Myös muotorakenteiden opettelussa musiikkiliikunnalla on tärkeä rooli. 

”Esimerkiksi – – säveltasoja näytetään myös liikkuen. Monenlaisia laululeikkejä on 
lähes  joka  kerta  ohjelmassa.  Joskus  laitan  levyltä  musiikin  soimaan,  ja  keksin 
koreografian. Näin voi käsitellä vaikkapa eri muotoja (esim. ABA, ABC jne.).” (A) 

”Isompien  soitinryhmäläisten  kanssa  harjoiteltiin  jotakin  muotoa  musiikkiin,  niin 
toiset  oli  A-osa  ja  toiset  B-osa,  ja  sitten  liikkuvat  kun  A-osa  soi,  ja  B-osa  soi  niin 
sitten liikku se B-porukka ja sit voitiin vaihtaa.” (D) 
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Opettaja F käyttää musiikkiliikuntaa esimerkiksi säveltasojen hahmottamiseen sekä apuna 

erilaisten soittotapojen opettelussa. 

”Liikunnan  kautta  opettelemme  esimerkiksi – – pianon koskettimiston  ambitusta 
(esimerkiksi sovitaan  mikä  eläin  kuvaa  matalaa,  korkeaa  ja  keskivaihetta).  Soitan 
näiltä alueilta ja lapset kuuntelevat ja liikkuvat kyseisen eläimen lailla. Vaihdamme 
soittajaa,  että  lapsetkin  saavat  soittaa.  Samalla  tavalla  harjoittelemme  myös  eri 
soittotapoja (staccato/legato ja nopea/hidas).” (F) 

6.1.2 Rytmiikka 

Opettajat käyttävät musiikkiliikuntaa erityisesti rytmin opiskeluun. Ahosen (2004) mukaan 

rytmi  luokitellaan  musiikillisen  jäsentelyn  peruspilariksi.  Sen  tehtävänä  on  olla  musiikin 

aikaa  järjestävä  elementti,  jonka  varaan  äänitapahtumat  rakentuvat  ja  saavat  muotonsa. 

Rytmin  muoto  vaihtelee  musiikillisesta  tapahtumasta  riippuen  aina  sykkeenomaisesta 

epämääräiseen virtaavuuteen. Dalcroze pitää musiikin rytmin tärkeimpinä ominaisuuksina 

kehon rytmejä, hengitystä, sydämen sykettä sekä liikkeen rytmiä. (Ahonen 2004, 90–91.)  

”Nuottien aika-arvoja on hauska opetella liikunnan avulla.” (C) 

”No, ihan vauvojen kanssahan se lähtee tietysti hidas ja nopea.” (D) 

”Sitä  rytmiä  voidaan  mennä  monella  lailla,  ei  pelkästään  se  taputtaminen 
paikoillaan  tai  soittimeen  vaan  jaloilla  ja  isommilla  liikkeillä  ja  pienemmillä 
liikkeillä ja kaikki nämä, et se on helppo näyttää.” (E) 

”Perussykkeen  kokemista  tukevat  liikunnat  (ihan  vain  liikkuen  tai  apuvälineitä, 
kuten  rytmirinkulaa  käyttäen). – – liikunnan  kautta  opettelemme  esimerkiksi 
tahtiosoitusta (marssi/valssi/kävely) ja nuottiarvoja.” (F) 

Nuottien  aika-arvojen  ja  tempon  opettelun  lisäksi  tauon  opettelussa liike  koetaan 

hyödylliseksi. 

 ”– – pompin, pompin, pompin STOP! -tyyliset.” (F) 

Kehorytmit ovat erittäin merkittävässä asemassa rytmisten asioiden opetteluvälineenä.  

”Soitinvalmennusryhmät niissähän me tietenkin tutustutaan kaikkiin mahollisimman 
monipuolisesti  eri  soittimiin. – – Ei  välttämättä  kynäpaperi-menetelmällä  vaan 
enemmänki niinku sitten muuten kokonaisvaltaisemmin liikkuen ja näin sitten niinku 
et miltä rytmi tuntuu – – ja kehorytmejä.” (B) 

”Mä lasken jo kehorytmitkin siihen musiikkiliikuntaan kun liikutaan. Sitä käytettiin 
paljon.” (D) 



 

 

66 

”Teemme  esimimerkiksi joitakin bodypercussioharjoituksia  esimerkiksi uutta 
kappaletta  opetellessa. – – opettelemme  uuden  laulun  lorutellen  ja  liikkuen  tai 
perussykkeessä marssien ja siihen bodypercussioita lisäten.”(F) 

Opettajat  kokevat  tärkeäksi  laulujen  sisäistämisen  esimerkiksi  hakemalla  laulun  rytmiä 

liikettä  apuna  käyttäen.  Juntusen  ym.  (2010)  mukaan  5–8-vuotiaille  lapsille 

rytmiikkaharjoitus  voi  olla  esimerkiksi  tutusta  lastenlaulusta  perussykkeen  etsimistä 

(Juntunen ym. 2010, 131).  

”Aina kun aloitetaan uus pätkä tai laulu tai mikä vaan, niin aloitetaan opettelemalla 
se ihan siis… Me mennään rytmiä kävelemällä ja taputtamalla.” (E) 

”Sama  asia  tehtiin  soittaen  ja  liikkuen  ja  laulaen  ja  niillä  kaikilla  musiikin 
työtavoilla.  Ja  niitä  elementtejä  käytiin  läpi  näillä  työtavoilla.  Mut  että  huomasin 
että aina se ensimmäinen asia mikä oli niin me tutustuttiin musiikkiin hyvin monesti 
liikkuen  ja  tuotiin  se  rytmi  kehoon,  keho  ensin  tutuksi  ja  sitten  vasta  lähettiin 
kokeilemaan soittimella.” (D) 

“Mut  semmonen  perusrytmin  opettaminen  yleensä  mulla  on  siis  ihan  niinku 
kävelemällä tai muuten liikkumalla.” (E) 

6.1.3 Improvisointi 

Improvisointi  on  tärkeässä  roolissa  lähes  kaikilla  opettajilla  osana  musiikillisen 

valmennuksen  tuntia.  Vapaa  liikkuminen  musiikin  mukana  on  yksi  tyypillisimmistä 

improvisoinnin osa-alueista musiikkiliikunnassa.  

 ”Sitä  vapaata  liikkumista  on  helppo  ottaa  musiikkiin  mukaan,  ja  siihen  huivia,  tai 
 mitä vaan muuta.” (E) 

 ”Ja  sitten  jos  kuunnellaan  musiikkia  niin  yleensä  siihen  pannaan  jotain  liikettä 
 jollakin  tavalla  sitten  että  kokeilepa  nyt  kuvitella  tämä,  että  liiku  tämän  musiikin 
 mukaan.” (B) 

 ”Sitten  pannaan  vaikka  joku  musiikki  soimaan,  että  nyt  liikutaan  tämän  mukaan 
 tai keksitään siihen jotaki omia liikkeitä.” (E) 

Perinteiset tanssit ovat osa tunteja joko improvisoituina tai koreografisina. 

 ”Tanssit (koreografiset tanssit sekä vapaa improvisoitu tanssi).” (F) 

Musiikkiliikunnan  kannalta  katsottuna  improvisointi  on  vapaata  liikunnallista  ilmaisua, 

jossa  pohjana  lapsen  vapaalle  liikkeelle  ovat  mielikuvavirikkeet  ja  kuultava  musiikki. 

Spontaani  improvisointi  on pienen  lapsen  omin  improvisaation  muoto.  (Simola-Isaksson 

ym. 1980, 66.) Opettaja B harjoittaa improvisointia soitinkuvien avulla: 
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 ”Soitinvalmennusryhmissä  semmosia  leikkejä,  että  esimerkiksi  on  vaikka  soittimia 
 kuvina ympäri huonetta ja sitten tuota mä sanon jonkun soittimen ja sitten se pitää 
 löytää sieltä ja liikkua sen mukaan.” (B) 

 ”Esimerkiksi laattasoittimien  ollessa  vuorossa  lämmittelynä  toimi 
 ’mallettitanssi’ eli  klassisen  musiikin  soidessa  harjoittelimme  oikeaa  mallettiotetta 
  ja eri tapoja soittaa malleteilla niin että joku johti liikettä ja toiset seurasivat.” (F) 

Virikkeillä  ja  mielekkäällä  tekemisellä  on  suuri  merkitys  lapselle,  jotta  improvisoinnista 

saataisiin  luontevaa  ja  kokonaisvaltaista  ilmaisun  kannalta  (Simola-Isaksson  ym.  1980, 

66). 

 ”Kuunneltiin  ensi  musiikki  ja  sit  et  mitä  soittimia  sieltä  kuulet  ja  sitten 
 keskusteltiin siitä, et miltä ne näyttää ja sit ne yritti liikkua sen mukaan.” (D) 

 ”Improvisointi/  luova  liike  (esimerkiksi liiku  musiikin  herättämien 
 mielikuvien mukaisesti).” (F) 

6.2 Perustelut musiikkiliikunnan käytölle musiikillisessa valmennustoiminnassa 

6.2.1 Elämyksellisyys 

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien vastauksissa elämyksellisyys ja lapselle nautinnon 

tunteiden  tuottaminen  nousee  tärkeäksi  perusteluksi  musiikkiliikunnan  käytölle osana 

musiikillista  valmennusopetusta.  Marjasen  (2009)  mukaan varhaismusiikkikasvatuksen 

keskeisimpiä  periaatteita  onkin lapsen  mahdollisuus  kokonaisvaltaiseen  musiikin 

kokemiseen, leikki ja elämysten kokeminen taiteen tekemisen sijaan (Marjanen 2009, 388). 

”No  hehän tykkää  siis  liikkua!  Nehän  tosissaan  tykkäävät.  Ne  on aina  niikö 
mielessään  että  pääsee  liikkumaan.  Toki  se  soittaminenkin  sitte  on kivaa,  niiku 
 rytmisoittimet  varsinkin.  Mutta  kyllä  ne  niikö  tykkää  liikkua  ja tanssia,  ja  niikö 
keksiä ite sitä. Että niikö nyt tää kuulostaa tältä. Ihan niiku eilisestäki aattelee, mitä 
ihan tämmösiä erilaisia lumisateita oli. Ja sen mukaan liikuttiin ja keksittiin ite, niin 
kyllä  ne  niin  hipsutteli  siellä  kun  oli  se  kaunis  musiikki,  ja  sitte  taas  kun  tuli 
semmosta oikeen räntää ja tampataan siinä, ja ne keksi siihen niiku ite sitä tarinaa 
koko ajan, että miten nyt jää jalat kiinni, ja tulkaapa auttamaan. Et semmosta niikö, 
ne lapset osaa sen paremmin mitä ite.” (E) 

”Jos lapsi siitä nauttii ja se vielä oppiikin sen kautta, ni se  (musiikkiliikunnan 
käyttö) on musta ihan perusteltua.” (B) 

”Tavoitteeni  on  verhota  tavoitteet musiikin  ja  liikkumisen  riemun alle,  niin  että 
lapset oppivat huomaamattaan.” (F) 

Opettaja B nostaa esiin elämyksellisyyden luovuuden kautta: 

 ”– – että saa olla vapaasti luova, ja tuoda itseään esille silleen kun haluaa.” (B)  
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6.2.2 Lapselle luontainen työskentelymuoto 

Musiikkiliikunnan  ja  liikkeen  käyttö  lapselle  luontaisena  keinona  ilmenee kaikkien 

opettajien vastauksissa. Opettajat kokevat tärkeänä opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen 

lapsen  omille  lähtökohdille  rakentuvana.  Marjasen  (2009)  mukaan  musiikin 

varhaiskasvatuksessa on tärkeää että opetus pyritään järjestämään tavoitteellisena ja tasolta 

toiselle  etenevänä,  rakentuen  lapsen  omille  lähtökohdille.  Moninaisin  työtavoin 

toteutetussa toiminnassa huomioidaan lapselle ja ryhmälle jo suunnitteluvaiheessa annetut 

tavoitteet,  lapsen  ikätaso,  ryhmäkoko  ja -dynamiikka,  musiikillinen  kehitys  sekä 

parhaillaan käsittelyssä oleva teema tai aihepiiri. (Marjanen 2009, 388, 390.) 

”Kyllä  mä  luulen  että  se  on  kuitenkin  lapsille  niin  semmoinen  luontainen  tapa 
kokeakin kaikki asiat.” (B) 

”– – käytännön kautta oon ymmärtänyt sen elävässä elämässä työn kautta, ja omien 
lasten  kautta,  että  liikkuminen  on  hyvin  luontainen (tapa),  samoin  kuin  laulaminen 
sitten,  mut  että  liikkuminen  vielä luontaisempi  tapa  lapselle  oppia  ja  hahmottaa 
sitämusiikkia, niin kuin kaikkea muutakin, tilaa.” (D) 

”– – lapsihan  on  semmoinen  että kun  se  kuulee  musiikkia,  sehän alkaa  jo  heti 
hytkymään. Liikunta on jo itessään siinä lapsessa.” (E) 

Yksi  opettajista  yhdistää  musiikin  ja  ihmisen  kehossa  jo  valmiiksi  olevan  rytmiikan,  ja 

kokee siksi liikunnan luontaiseksi tavaksi opiskella musiikkia. 

”Mä  luulen  että  itse  liike  auttaa rytmin  kokemiseen,  että  oppii niinku  tuntemaan. 
Meissähän (ihmisissä) on monta rytmillistä juttua mitä ihminenkin tekee. Hengitys ja 
sydämen syke, kävely ja puhe, ja kaikkihan nää perustuu rytmiin. Niin se tukee sitte 
siinä liikunnassa samaa rytmisyyttä.” (B)    

6.2.3 Persoonan ja itsetunnon vahvistaminen 

Muutamat opettajista pitää musiikkiliikuntaa väylänä lapsen identiteetin löytämiseen ja sen 

vahvistamiseen.  Varhaisiän  musiikinopettajat  ry  (2013)  mainitsee  yhdeksi  musiikin 

varhaiskasvatuksen  tehtävistä  lapsen persoonan  kehityksen ja  kasvun tukemisen. 

Musiikkiliikunnan  keinoin  tehdyt  harjoitteet  voivat  auttaa  lasta  vahvistamaan  omaa 

identiteettiään ja hahmottamaan persoonaansa.  

”Kaiken  ei  tarvii  olla  niin  ohjattua,  vaan että  mitä  mä  sanon,  vaan  myös se  miltä 
minusta tuntuu ja mitä minä haluan tuoda esille on kans hyvin tärkeää. Se on kans 
semmonen  mitä  pitää  opettaa,  että  uskaltaa,  ja  saa  olla semmonen,  ja  tuntea  ja 
kokea niinku tuntuu.” (B) 
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Musiikilliseen  valmennustoimintaan  sisällytetyllä  liikunnalla  voidaan  myös  yrittää 

rohkaista ujoa lasta. 

”– – osa  sitten  semmoisia  käpertyneitä  lapsia,  niin  tavallaan  tukea  sitä sillä 
liikunnalla…” (E) 

6.2.4 Jaksamisen ja keskittymisen ongelma 

Opettajien  vastausten  perusteella  lasten kanssa  toimiessa  ongelmaksi  saattaa  nousta 

ajoittainen kyllästyminen ja väsyminen. Pieni lapsi ei jaksa keskittyä yhteen asiaan pitkiä 

aikoja, ja opettajat kokevatkin musiikkiliikunnan tuovan ratkaisun jaksamisen ongelmaan. 

Erityisesti  pitkään  kestävillä  oppitunneilla  sekä  pitempikestoisessa  yhden  asian 

harjoittelussa jaksaminen voi tuottaa lapsille vaikeuksia: 

 ”Tunnin  kestoista  tuntia  ei  voi  mielestäni  pitää  niin,  ettei  olisi mitään  liikkumista 
 välillä.” (A) 

 ”Musiikkiliikunta  tukee  keskittymistä  ja  jaksamista. Soittoryhmissä 
 soittaminen  on  niin  sanotusti pitkäjänteisempää  ja  haastavampaa  kuin  pienempien 
 lasten muskarissa, eli vietetään kauemmin yhtäjaksoisesti yhden asian äärellä, mikä 
 vaatii lapsilta parempaa keskittymistä.” (F) 

Musiikkiliikunta  työtapana  voi  toimia  virkistävänä  musiikillisen  valmennustoiminnan 

työtapana niin oppilaalle kuin opettajallekin: 

 ”Mun mielestä se on virkistävää niiku sille lapselle sekä opettajalle.” (D) 

 ”Musiikkiliikuntatuokiot  osana  soitinvalmennustuntia  piristävät  kummasti.  Yleensä 
 otan tunnin alkuun keskittymistä vaativat soittohommat, noin 15–20 minuuttia. Sen 
 jälkeen pitääkin jo päästä liikkumaan.” (A) 

Musiikillisen  valmennuksen  ryhmissä,  kuten  yleensäkin  lapsista  koostuvissa  ryhmissä, 

ryhmädynamiikka  saattaa  aiheuttaa  erinäisiä  järjestykseen  ja  opiskelurauhaan  vaikuttavia 

ongelmia.  Opettaja  E  on  kokenut  musiikkiliikunnan  käytön  olevan  tällaisessa  ryhmässä 

jopa välttämättömyys. 

 ”Mulla on aika vilkkaita lapsia, ja poikia on paljon. Että tota se on pakko ottaa sitä 
 liikuntaa mukaan jollakin tyylillä aina.” (E) 

Opettaja C näkee musiikkiliikunnan käytön monella tapaa positiivisena oppilaiden yleisen 

jaksamisen ja keskittymisen kannalta: 

 ”Musiikkiliikunnalla  on  hyviä  vaikutuksia;  keskittyminen  soiton  opiskeluun 
 tehostuu, lapset jaksavat istua paremmin paikoillaan liikuntahetken jälkeen, liikunta 
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 kohottaa  kuntoa,  mikä  puolestaan  auttaa  jaksamaan  esimerkiksi  puhallinsoittimien 
 hallinnassa.” (C) 

Opettaja D peilaa liikkumisen tarpeellisuutta osana musiikin varhaiskasvatusta ja musiikin 

harrastamisen  motivaation  syntymistä  myös  äidin  näkökulmasta  seurattuaan  omien 

lastensa kokemuksia, ja toteaa liikunnallisen toiminnan luonnollisuuden: 

”Suoraan  sanottuna minua  närästää  istua  sellaisella  tunnilla  missä  alle 
kouluikäistä lasta – – pidetään seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia  siitä 
tunnin  ajasta  paikallaan. - ”Istu  nyt  siinä  ja  kuuntele  nyt.  Nyt  vaan  soitat.  Nyt 
istutaan tässä näin”. Ei se voi jaksaa. Ja sitten kun se pakotetaan siinä istumaan ja 
koko ajan haetaan sieltä takaisin, niin paljonko se siitä sitte innostuu? Ja onko se 
sitte  enää  musiikkiopiston oppilas?  Tuoko  se  enää  rahaa  taloon  tulevaisuudessa, 
niin aika  paljon epävarmemmin  kun  silleen  että  se  saa  tutustua  siihen  sillä 
ominaisella  tavalla, mikä  on sille luontainen. Kun se tuolla tekee hiekkakakkuja, 
niin eihän se nyt istu koko aikaa paikallaan, vaan se hakee sitä hiekkaa tuolta ja 
täältä.” (D) 

6.2.5 Kehollinen oppiminen 

Opettajat  nostavat  kehollisuuden  kautta  oppimisen  yhdeksi  tärkeimmäksi syyksi  käyttää 

musiikkiliikuntaa  musiikillisen  valmennustoiminnan  metodina.    Kehollisen  kokemuksen 

nähdään helpottavan ja monipuolistavan oppimisprosessia. 

 ”Monipuolistaahan se oppimista kun asiat kokee myös liikkuen.” (A) 

”No  sillä  lailla  pidän  kuitenkin merkittävänä,  että  ku  tosiaan  lapsi  kokee  silleen 
kokonaisvaltaisesti  kehollaan  kaiken,  ni  se  on  ihan  perusteltuakin  pedagogisesti 
käyttää  sitä (musiikkiliikuntaa).  Kyllä  mä  ainakin  uskon  että  ne  tuntee 
kokonaisvaltaisemmin  sen  ja  oppiikin  sitten  kokonaisvaltaisemmin.  Ne (lapset) saa 
myös liikkeen kautta tavallaan sen tiedon ja kokemuksen.” (B) 

”Mä pidän sitä (musiikkiliikunnan käyttöä) hyvin tärkeänä. Se tulee siinä kun oma 
keho on mukana siinä.” (E) 

”Keholliset kokemukset auttavat lasta ymmärtämään musiikin ilmiöitä paremmin.– – 
Musiikkiliikunnan  rooli  soitinvalmennuksessa  on  tukea  musiikillisten  ilmiöiden, 
kuten  perussyke,  rytmi,  käsiteparit  hiljaa–voimakkaasti,  nopeasti–hitaasti, 
nuottiarvot, tauko musiikissa, oppimista kehollisen kokemuksen kautta”. (F) 

Kehollisuuden koetaan auttavan erityisesti rytmiikan oppimisessa:  

 ”Mä  luulen  että  se  itse  liike  justiinsa  auttaa  siihen  rytmin  kokemiseen,  että  oppii 
 niinku tuntemaan.”  (B) 
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6.3 Musiikkiliikunnan käytön haasteet 

Musiikkiliikunnan  käyttö  musiikillisessa valmennustoiminnassa  voi  aiheuttaa  erinäisiä 

haasteita  opettajalle.  Kuten  musiikin  varhaiskasvatuksessa  yleensä harjoitteiden 

suunnittelussa  huomioidaan  lasten  ikätaso  ja  siihen  liittyvät  valmiudet.  Opetettavan 

ryhmän ryhmädynamiikka luo omat haasteensa siihen, millaisia harjoitteita kannattaa tehdä 

ja  missä  vaiheessa  oppituntia.  Monesti  myös  fyysinen  opetustila  saattaa  tuoda  omat 

rajoitteensa musiikkiliikunnan käyttöön. 

6.3.1 Tilaongelmat 

Muutamat  tutkimukseen  osallistuneista  opettajista  nostavat  musiikkiliikunnan  käytön 

ongelmaksi tilan, jossa musiikillisen valmennuksen opetusta järjestetään tai on järjestetty.   

 ”– – muskari  tilana on  sillei  että  se  rajoitti  paljon.  No  piiritanssi  helppo,  vapaa 
 liikuntakin  jossain  määrin  helppo,  mut  sit  äkkiähän  se  karkaa  käsistä  siinä 
 pienessä tilassa, ku ei siinä silleen voi.” (D) 

 ”Ainoa rajoite mulla on se, että mulla on semmonen luokka että siinä on  pulpetit, 
 että  mä  joudun  aina  siirtämään  ne.  Että  ei  siinä  hirveitä  tiloja  oo.  Olisi  ihana  jos 
 olisi semmoinen oma tila missä olis mahdollisuus tehdä vielä enemmän sitä.” (E) 

6.3.2 Riehakkuus 

Muutama opettajista tuo esiin musiikkiliikunnan aikaan saaman ajoittaisen riehaantumisen 

oppilaiden  keskuudessa.  Erityisesti runsaasti  poikia  sisältävissä  ryhmissä  riehaantumisen 

vaara koetaan suurempana. 

 ”Siinä on se riehumisvaara. Sitä pitää joskus joissakin ryhmissä, siis kun on paljon 
 poikia – – ryhmät  joissa  liikutaan  paljon,  rytmitellään  ja  soitellaan,  ja  siinä  on 
 semmosta  vilkasta  porukkaa,  niin  joutuu  totta  kai  ite  vähän  niinku  skarppaamaan 
 enemmän.  Et  sillon  kun  sä  päästät  lapset  liikkumaan,  niin  saattaa  tulla  sitte 
 äänekästä, ja että pitää muistella että hei, nyt pitikin kuunnella sitä musiikkia. Niin 
 tavallaan  sekin  on  sitten  semmonen  vaativampi  homma  silloin  kun  otetaan  se 
 varoa – – tavallaan se pitää aina tehdä selväksi ryhmän kanssa että mihin ei mennä 
 ja mitä ei oteta, ja varotaan ettei tulis niin vahinkoja jos on paljon lapsia.” (E) 

6.3.3 Opettajan ammattitaito 

Musiikkiliikunnan  käyttö  asettaa  musiikin  varhaiskasvattajan  monien  haasteiden  eteen. 

Opettajan tulisi huomioida opetettavan ryhmän ryhmädynamiikka sekä erilaiset oppijat ja  

persoonat ryhmän sisällä. 
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 ”– – kannattaa  sillä  lailla  seurata  sitä  ryhmää  että  minkä  tyyppinen  se  on, 
 minkälaisia ihmisiä siellä on aina kulloinkin siinä ryhmässä. Että nyttenkin siellä on 
 yhessä  niistä  soitinvalmennusryhmistä  yks  semmonen  tosi  eläväinen  poika,  joka  ei 
 ainakaan kyllä yhtään pysy paikallaan. Siinä kannattaa sitte kyllä miettiä että mikä 
 ois esimerkiksi hänelle se paras oppimisen tapa.” (B) 

 ”Toki  lapsetkin  ovat  erilaisia  oppijoita  keskenään,  ja  joku  toinen  saa varmasti 
 musiikkiliikunnasta  parempia tai toimivampia  oppimiskokemuksia  kuin joku 
 toinen.  Sen  vuoksi  on  hyvä  vaihdella  musiikkiliikuntaharjoitteita,  ettei jämähdä 
 samanlaisiin kerran hyväksi havaittuihin harjoituksiin, musiikkiliikunta on kuitenkin 
 niin laaja käsite.”  (F) 

Opettaja  D  nostaa  esille  opettajan  ammattitaidon  musiikkiliikunnan  käytössä,  ja 

ammattitaidolla tuotetun opetuksen vaikutuksesta ryhmänhallintaan: 

 ”Pitää olla rajat. Lapsi ei saa juoksennella siellä täällä, ei todellakaan. Se just että 
 ku  käyttää  sitä  musiikkiliikuntaa  ammattitaidolla  ja  tietoisesti  limittäen  sitä 
 muuhun  toimintaan,  niin se  vaan  aktivoi  sitä  lasta  pysymään  paikallaan.  Sitäkin 
 lasta, joka ei normaalisti jaksa pysyä.” (D)      

Yksi  opettajista  mainitsee  musiikillisen  valmennusryhmänsä  oppilaiden  suuren 

ikäjakauman aiheuttavan haasteita tunnin suunnitteluun. Pyrkimyksenä on tarjota jokaisille 

oppilaalle mielekästä, ikäkauteensa sopivaa tekemistä. 

”– – kannattaa  välillä  kokeilla  ottaa  semmosiakin,  mitkä  on  tavallaan  tarkoitettu 

pienille,  niin  kyllä  ne  menee  ihan  vanhemmillakin. – –…ryhmissä  on  pakko  myös 

huomioida vähän tasaisemmin, että jos ottaa jotakin juttuja niille vanhemmille, niin 

ne pienet nyt tulee perässä, mutta se nyt ei välttämättä oo ihan kuitenkaan tarkoitettu 

sitte  niille.  Kyllähän  ne  perässä  tulee  vaikka  ei  ymmärräkään  että  mistä  siinä  on 

kysymys.  Kuitenkin  semmonen  on  itellä,  että  suurin  piirtein  tietää  että  mitkä  sopii 

millekin, että ketkä ymmärtää siitä jutusta jotakin. (B) 

6.4 Aineiston tulkinta 

Tutkimuksemme haastatteluista ja kirjoitelmista kävi ilmi, että musiikillisen valmennuksen 

opettajista  kaikki  käyttivät  musiikkiliikuntaa  osana  musiikillista  valmennustoimintaa. 

Useimmille tutkimushenkilöille musiikkiliikunta kuului osaksi jokaista tuntia. Sen käyttöä 

vähensi  lähinnä  valmennusryhmän  projektin  valmistelu  ja  harjoittelu,  kuten  joulujuhlaan 

valmistautuminen.  

Opettajat  olivat  yhteneväisesti  sitä  mieltä,  että  musiikkiliikunnalla  on merkittävä  rooli 

lapsen  musiikillisen  kehityksen  tekijänä.  Liikkuminen  on  lapselle  luonnollista,  joten  sen 

hyödyntäminen  osana valmennustoimintaa  on  olennaista.  Meade  (1994)  kokee 

musiikkiliikunnan  herättävän  musiikin  sisällä  jokaisen  omassa  kehossa.  Se  saa 
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aktivoimaan ja integroitumaan aistit, hermoston, älyn, kehon fyysisen puolen, tunteet sekä 

luovuuden ja ilmaisun prosessit. (Meade 1994, 6.) 

6.4.1 Musiikkiliikunta musiikillisten peruselementtien opetusmetodina musiikillisessa 

valmennustoiminnassa 

Musiikkiliikunnalla  oli  suuri  merkitys  jokaisen  musiikillisen  valmennustoiminnan 

opettajan  tunneilla.  Musiikkiliikunnan  peruselementtien  (säveltapailu,  rytmiikka  ja 

improvisointi) opetuksessa liikkeen kautta tapahtuvalla toiminnalla haluttiin tarjota lapselle 

kokonaisvaltaista  oppimista  sekä  tukea  lapsen  musiikillisia  valmiuksia.  Juntusen  (2010) 

mukaan  musiikkiliikunnan  tärkeimpänä  pedagogisena  tavoitteena  voidaankin  pitää  sen 

tarjoamaa  mahdollisuutta  kokonaisvaltaisen  musiikista  nauttimiseen,  eläytymiseen  sekä 

vuorovaikutukseen.  Lapsen  oppiminen  perustuu  toiminnan  ja  omien  kokemusten  kautta 

tapahtuvaan tiedostamiseen. (Juntunen 2010, 13.) 

Dalcroze-pedagogiikassa  rytmiä pidetään  musiikin  tärkeimpänä  elementtinä  (Comeau 

1995, 33). Tutkimushenkilöinä olleet opettajamme olivat myös yhtenevästi sitä mieltä, että 

rytmin opettelussa musiikkiliikunnalla on kaikista suurin ja merkittävin rooli. Perusteluna 

tälle opettajat kertoivat rytmin lähtevän lapsista itsestään ja yhdistettynä liikkeeseen, rytmi 

syntyy liikkeen kautta lapsessa itsessään.  

Musiikillisen  valmennustoiminnan  opettajat  olivat  yhtenevästi  sitä  mieltä,  että  liikkeen 

kautta tapahtuva rytmin opettelu on lapselle luontaisesti helppo oppia tapa, ja rytmi tulee 

kuin luonnostaan lapsesta itsestään. Sen voi tuntea joka päivä itsessään (sydämen syke) ja 

ympärillä  tapahtuvissa  asioissa. Musiikillisessa  valmennustoiminnassa  rytmin  opiskelu 

musiikkiliikunnan  keinoin  on  mielekästä,  sillä  lapsen  rytmiikkaan  liittyvä  kehitys 

vauhdittuu nopeimmin keskimääräisesti lapsen ollessa 5–7-vuotias. Tällöin kyky ylläpitää 

tasaista,  säännöllistä  pulssia  kehittyy  huomattavasti  (Hargreaves  1986,  81). Dalcroze-

pedagogiikan mukaan kaikki musiikin rytmi on lähtöisin ihmisen omasta kehosta (Comeau 

1995,  33). Musiikin  rytmin  tärkeimpinä  ominaisuuksina  pidetään  kehon  rytmejä, 

hengitystä, sydämen sykettä sekä liikkeen rytmiä (Ahonen 2004, 90–91). Omasta kehosta 

lähtevä  syke  on  perusta  rytmin  hahmottamiselle.  Erilaisia  rytmejä  (hidas–nopea)  on 

luonnollista harjoitella oman liikkeen kautta. 
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Liike  tukee  rytmin  hahmottamista  ja  saa  aikaan  kokonaisvaltaista  oppimista  kehossa. 

Opettajat korostivatkin käyttävänsä uusien laulujen opettelussa liikettä mukana saadakseen 

laulun  rytmin  lapselle  tutuksi.  Vasta  tämän  jälkeen  tutustuttiin lauluun  soitannollisesti 

tarkemmin.  Kehossa  itsessään  olevien  rytmien  lisäksi  kehorytmien  avulla  saadaan 

havainnollistettua  erilaisia  rytmejä  ja  laulujen  rytmiikkaa.  Juntunen  (2010)  pitääkin 

tärkeänä  lapsen  omaa  kehoinstrumenttia  musiikillisten  mahdollisuuksien  kehittäjänä  sekä 

samalla väylänä kehittää tiedostetusti kehollisia taitoja (Juntunen 2010, 44). 

Säveltapailussa  tavoitteena  on  rakentaa  yhteys  kuullun  ja  kirjoitetun  välille  (Juntunen 

2004,  28.).  Muun  muassa  solmisaatiot,  musiikin  äänenvoimakkuudet,  nuottien  ja 

muotorakenteiden  opiskelu  olivat  säveltapailun  osa-alueita,  mihin  haastattelemamme 

opettajat  kertovat  yhdistäneen  erilaisia  musiikkiliikunnallisia  harjoitteita.    Opettaja  E 

kertoo yhdistäneensä musiikkiliikunnan ja tyynyt sekä palikat havainnollistamisvälineeksi 

osana  intervallien  ja  solmisaatioiden  opiskelua. Havainnollistaminen  lieneekin  tarpeen, 

sillä Paanasen (2003) mukaan intervallien erottaminen on kuitenkin vielä 7–8 vuoden iässä 

suhteellisen hankalaa (Paananen 2003, 36–41). Fredriksonin (1994) mukaan kouluikäinen 

lapsi  kykenee  kuitenkin  vähitellen  havainnoimaan  melodian  peräkkäin  esiintyvien 

nousevien ja laskevien intervallien liikkeitä (Fredrikson 1994, 36).  

7-vuotias  kykenee  erottamaan  itselleen  tutussa  melodiassa  tapahtuvan  yhtäkkisen 

sävellajinvaihdoksen  kaukaiseenkin  sävellajiin,  ja  noin  8-vuotiaana  havaitsee  duurin 

muutoksen  rinnakkaismolliin.  7–8-vuotias  kokee  diatoniset  asteikot  ja -melodiakulut 

kromaattisia  luonnollisempana,  jotka  saattavat  kuulostaa  lapselle  oudoilta  ja  omituisilta. 

(Paananen  2003,  36–41.)  Opettaja  C  kertookin  molli-duuri -sävellajien  oppimisessa 

auttavan kuuntelun ohella liikkuminen ”mollimaisesti” tai ”duurimaisesti”.   

Suurin  osa  opettajista  käytti  improvisaatioharjoitteita  musiikin  kuvaajana. 

Musiikkiliikunnan  kannalta  katsottuna  improvisointi  on  vapaata  liikunnallista  ilmaisua, 

jossa  pohjana  lapsen  vapaalle  liikkeelle  ovat  mielikuvavirikkeet  ja  kuultava  musiikki 

(Simola-Isaksson ym. 1980, 66). Erilaisten virikkeiden avulla lapsen saa ohjattua mukaan 

haluttuun teemaan ja mielikuvitus tuottaa improvisoinnille lopullisen tuloksen. Vaikutteita 

mielikuvavirikkeisiin voi ottaa esimerkiksi luonnosta, kuten opettaja E kertoi. Esimerkiksi 

erilaiset  lumisateet  ja  niiden  mukaan  liikkuminen  olivat  lapsille  mielekkäitä  pohtia: 

esimerkiksi  räntäsateessa  liikkuminen  tuotti  raskasta  kävelyä,  kun  taas  kevyt  ensilumi 

puolestaan pientä hipsuttelua.  
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Improvisoinnin  käyttö  osana  musiikillisen  valmennustoiminnan  opetusta  voidaan 

perustella sillä, että lapsi keksii itse luonnostaan toistuvasti uutta esimerkiksi leikin kautta. 

Opettajat  E  ja  D  totesivatkin  lasten  olevan  aikuisia parempia  keksimään  kaikkea  uutta 

mukaan  improvisointiin,  jos  heille  vain  antaa  siihen  mahdollisuuden.  He  ottavat 

inspiraatiota musiikista ja osoittavat sen esimerkiksi liikkeillään ja eleillään.  

6.4.2 Perusteet musiikkiliikunnan käytölle osana musiikillista valmennustoimintaa 

Musiikkiliikunta  työtapana  mainitaan  jo  taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan 

oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteissa  (2002).  Lainsäädännöllisen  ohjeistuksen 

lisäksi tutkimukseemme osallistuneet opettajat nostivat esiin useita syitä musiikkiliikunnan 

käytölle musiikillisen valmennustoiminnan toimintamenetelmänä. 

Kaikki  tutkimukseen  osallistuneet  musiikillisen  valmennuksen  opettajat  pitivät  tärkeänä 

perusteena  musiikkiliikunnan  käytölle  liikkeen  ja  liikunnan  roolia  lapselle  luontaisena 

oppimis- ja  toimintamuotona.  Juntusen  (2010)  mukaan  musiikkiliikunta  on  lapselle 

luontainen tapa tutustua sekä ympäristöönsä että musiikkiin. Tutustuessaan maailmaan, jo 

ensikosketuksesta alkaen lapsi ärsykkeisiin aisteillaan: miltä asiat näyttävät, kuulostavat ja 

niin  edelleen.  Näihin  aistihavaintoihin  lapsi  reagoi  liikkein.  Lapsen  keho  toimii 

musiikillisten  mahdollisuuksien  kehittäjänä,  sekä  samalla  tiedostetusti  kehittää  kehollisia 

taitoja.  Myös  Dalcroze  näkee  liikkeen  lapselle  luontaisena,  ja  hänestä  lapselle  tyypillistä 

spontaania,  kehollista  reagointia  musiikinopetukseen  tulisikin  rohkaista.  (Juntunen  2010, 

19, 44.)   

Jotkut  opettajista  mainitsivat  musiikkiliikunnan  väylänä  lapsen  persoonan  kasvun  ja 

itsetunnon tukemiseen. Tärkeimpiä musiikin varhaiskasvatuksen tehtäviä onkin persoonan 

kehityksen  ja  kasvun  tukeminen  (Vamo  ry  2013).  Saarikallion  (2010)  mukaan  musiikki 

toimii  muun  muassa  identiteettiä  ja  minäkuvaa  työstävänä,  kokemuksia  tuovana  ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavana elementtinä. Sen avulla voidaan saavuttaa myös 

kokemuksia  itsemääräämisestä  sekä -hallinnasta.  (Saarikallio  2010,  283.)  Näitä  samoja 

ominaisuuksia  voidaan  saavuttaa  myös  musiikkiliikunnan  kautta.  Esteettisen  orientaation 

muodot,  kuten  liikkuminen  ja  leikkiminen  ovat  keskeisessä  asemassa  lapsen 

kokemusmaailman  rikastuttamisessa.  Tällaisten  kokemusten  kautta  lapsi  oppii 

hahmottamaan  omia  näkemyksiään  ja  asennoitumisiaan.  Ruokonen  (2011)  näkee  tämän 

johtavan yhteen esteettisen orientaation keskeisimpään oppimisprosessiin, jossa lapsi oppii 
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ihmisyyden  ja  ihmisenä  kasvamisen  kannalta  olennaiset  samastumisen  ja  empatian  taidot 

(Ruokonen 2011, 123). 

Juntusen  (2010)  mukaan  musiikkiliikunta  tarjoaa  tien  oppia  tavalla,  missä  kehon  koetut 

aistimukset  ovat  kokonaisvaltaisesti  vuorovaikutuksessa  subjektiivisten  tajunnallisten 

tulkintojen kanssa (Juntunen 2010, 61). Maailma opitaan tuntemaan subjektiivisesti kehon 

kautta  muodostettujen  kokemusten  ja  aistimusten  avulla.  Kehon  liike  toimii  väylänä 

kokemiseen  ja  aistimiseen,  ja  siten  asioiden  uusien  merkityssuhteiden  saavuttamiseen. 

(Merleau-Ponty  1962,  151;  Juntunen  2009a,  1.) Moni  tutkimushenkilöistä  uskoikin 

musiikkiliikunnan keinoin koetun kehollisen kokemuksen tarjoavan kokonaisvaltaisemman 

kuvan opeteltavasta musiikillisesta asiasta, ja helpottavan itse oppimisprosessia. Erityisesti 

rytmiikan  opiskellussa  kehollisuuden  kokemuksesta  koettiin  olevan  selvää  hyötyä. 

Varhaiset kehollisuuden  kautta  saadut kokemukset  rytmistä  antavat  juuret  rytmiselle 

musiikkikasvatukselle. (Findlay 1971, 3.) 

Dalcroze-pedagogiikassa  keholla  nähdään  olevan  suuri  merkitys  vastaanottavana 

subjektina.  Se  tuntee,  kokee,  ja  toimii  väylänä  musiikilliseen  ymmärtämiseen.  Tiedon 

vastaanottaminen  tapahtuu  sekä  tietoisina  että  tiedostamattomina  tapahtumina.  Näistä 

lähtökohdista  ajatellen  omasta  kehosta  tavoitellaan  musiikillista  ilmaisua  tulkitseva 

kokonaisuus. (Juntunen 2009a, 2, 4.) 

Musiikillisen  valmennuksen  opettajat  kokivat  tärkeänä  lasten  oppitunneilla  viihtymisen, 

elämyksellisyyden  ja  nautinnontunteiden  kokemisen.  Musiikkiliikunnan  nähtiin  toimivan 

yhtenä  keinona  näiden  tunteiden  saavuttamiseksi.  Musiikkiliikunnan  tärkeimpiä 

pedagogisia tavoitteita on tarjota mahdollisuus kokonaisvaltaiseen musiikista nauttimiseen 

(Juntunen 2010, 13). Marjasen (2009) mukaan elämyksellisyys, leikki ja kokonaisvaltainen 

musiikin  kokeminen  ovat  musiikin  varhaiskasvatuksessa  korkeatavoitteista  taiteen 

tekemistä  oleellisempia  periaatteita.  Elämysten  lisäksi  erinäiset  niin  sanotut  flow-

kokemukset ovat oleellisia. Jotta elämyksiä voisi syntyä, lapsi tarvitsee niille vastakohtia, 

kuten järkeilyä, opettelua, tavallista harjoittelua, pohdintaa ja keskustelua. (Marjanen 2009, 

387–388.)  Elämyksellisyyden  käsite  näkyy  myös  taiteen  perusopetuksen  musiikin  laajan 

oppimäärän  opetussuunnitelman  perusteissa (2002),  jossa  yhdeksi 

varhaismusiikkikasvatuksen tavoitteeksi mainitaan pyrkimys edesauttaa lasta saavuttamaan 

useanlaisia musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 9).  
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Tutkimusvastauksissa  esiin  noussut  jaksamisen  ja  keskittymisen  ongelma  musiikillisen 

valmennuksen  tunneilla  kytkeytyy  vahvasti  musiikkiliikunnan  rooliin  elämysten  ja 

nautinnon  tuottajana.  Liikunnallinen  tuokio  kesken  opetustuokion  auttaa  jaksamaan  ja 

keskittymään, lasten saatua kehollisuuden kautta koettuja kokemuksia ja elämyksiä. 

6.4.3 Musiikkiliikunnan käytön haasteet musiikillisessa valmennustoiminnassa 

Siitä  huolimatta  että  musiikkiliikunta  koetaan  merkityksellisenä  musiikillisen 

valmennustoiminnan  toimintamuotona,  sen  käyttö  voi  olla  haasteellista  muun  muassa 

fyysisistä  tilaongelmista  tai  valmennusryhmän  ryhmädynamiikasta  johtuen.  Opettajat 

kokivat  ryhmän  rakenteen,  ikäjakauman  ja  eri  persoonallisuuksien  tuovan  haasteita 

musiikillisten  valmennustuntien  suunnitteluun.  Teetettyjen  harjoitteiden  tulee  palvella 

mahdollisimman  montaa  ryhmän  jäsentä,  ja  opettajan  tulisi  suunnitelmissaan  huomioida 

niin pienet ja suuret kuin villit ja rauhalliset oppilaat. Toisin sanoen opettajan ammattitaito, 

tai sen puute, korostuu haastavissa opetusolosuhteissa. 

Marjasen  (2009)  mukaan  musiikin  varhaiskasvatuksessa  opetus  pyritään  järjestämään 

tasolta  toiselle  etenevänä,  rakentuen  lapsen  omille  lähtökohdille. Toiminnassa 

huomioidaan lapselle ja ryhmälle jo suunnitteluvaiheessa annetut tavoitteet, lapsen ikätaso, 

ryhmäkoko ja -dynamiikka, musiikillinen kehitys sekä parhaillaan käsittelyssä oleva teema 

tai aihepiiri. (Marjanen 2009, 388, 390.)  Tämä voi olla erityisen haasteellista, jos ryhmä 

koostuu hyvin eri-ikäisistä oppijoista, ja tämän jotkut opettajista kokivatkin haasteellisena. 

Yksi  vastaajista  koki  mielekkäänä  teettää  useanlaisia  harjoitteita,  jotka  palvelivat  aina 

tiettyä ryhmän ikäluokkaa paremmin.  

Ryhmä  koostuu  useanlaisista  oppilaista,  ja  sen  myötä  useanlaisista  persoonista.  Ryhmän 

jäsenten  ja  sen  erilaisten  oppijoiden  huomioiminen  on  tärkeää.  Kaikki  lapset  eivät 

välttämättä koe musiikkiliikuntaa työtapana luonnollisena, vaan liikkeen kautta toimiminen 

ja  kehollisuus  voi  olla  ahdistavaa,  haastavaa  ja  suorastaan  epämiellyttävää. Juntusen 

(2009a) mukaan epämukavuusalueella oleminen voi tuottaa negatiivisia tuntemuksia, joka 

puolestaan  on  esteenä  positiivisille  kokemuksille  ja  siten  oppimiselle.  Liikkeen  kautta 

musiikillisten  asioiden  kokeminen  ja  oppiminen  vie  myös  aikaa,  jota  ei aina 

opetustilanteissa ole riittävästi käytettävissä. (Juntunen 2009a, 8.) 
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Musiikkiliikunnan  käytössä  koettiin  haasteellisena  myös  liikunnallisten  harjoitteiden 

aikaansaama  ajoittainen  riehaantuminen.  Erityisesti  runsaasti  poikia  sisältävissä  ryhmissä 

opettajat  kokivat  villiintymisen  riskin  suuremmaksi.  Tällaisessa  lapsiryhmässä  kurinpito 

saattaa olla haasteellista, erityisesti alle kouluikäisten kanssa toimiessa, sillä pienen lapsen 

tiedonkäsittelytaidot ovat vielä varsin suppeat, eikä hän pysty prosessoimaan kuin pienen 

määrän  tietoa  kerrallaan.  Tästä  syystä  opettajan  ohjeiden  tulee  olla  hyvin  selkeät  ja 

yksinkertaiset (Robinson 2008, 139). Alle kouluikäinen saattaa toimia myös sekä fyysisesti 

että verbaalisesti aggressiivisella tavalla, mikä vaikeuttaa kurinpitoa edelleen (Nurmi ym. 

2004, 106).  

Usein  musiikillista  valmennustoimintaa  järjestetään  oppilaitoksen  musiikkileikkikoulun 

tiloissa, eikä tila useinkaan ole suunniteltu liikunnallisiin tarkoituksiin. Tämä näkyi myös 

opettajien  vastauksissa.  Monet  kokivat  fyysisen  tilan  musiikkiliikunnan  käyttöä 

rajoittavana  tekijänä.  Harjoitteita  joudutaan  valitsemaan  ja  rajoittamaan  tilankäytöllisistä 

syistä.  Myös  itse  tekeminen  saattoi  aiheuttaa  suurta  pohjatyötä,  kuten  pulpettien  siirtelyä 

ennen tuntia. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Musiikkiliikunnalla  on  merkittävä  rooli  musiikillisessa  valmennustoiminnassa.  Sitä 

käytetään  lähes  jokaisella  musiikillisen  valmennuksen  tunnilla. Musiikkiliikunta  saattaa 

tulla  mukaan  osaksi  musiikillisia valmennustunteja myös  ennalta  suunnittelematta, 

esimerkiksi uuden laulun opettelun yhteydessä. Lapset innostuvat musiikista: he hyppivät, 

pomppivat  ja  kokevat  sen  mielekkääksi  osaksi  valmennustunteja. Heille liikkuminen  ja 

liikunta  on  luonnollinen  tapa  tutustua  ympäröivään  maailmaan  ja entuudestaan 

tuntemattomiin  asioihin.  Liike  lähtee luonnostaan lapsesta  itsestään:  jo  pieni  vauva  alkaa 

hytkyä  musiikin  ja  rytmin  mukana. Pelkästään  tämän  takia  on  perusteltua ottaa 

musiikkiliikuntaa mukaan osaksi musiikillisia valmennustunteja. 

Musiikkiliikunnan  käytettävyydessä  ei  ole  eroavaisuuksia  sen  suhteen,  onko  opettaja 

opiskellut  sitä  formaalisti.  Tietoa  musiikkiliikunnasta  ammennetaan  esimerkiksi  kirjojen 

tai  kollegoiden  avustuksella. Käytännön  kokemus  musiikillisen  valmennuksen 

opettamisesta  tarjoaa  parhaimman  tiedon  musiikkiliikunnan  käytettävyydestä,  ja 

harjoitteiden ikäsopivuudesta kussakin ryhmässä.  

Musiikin  eri  elementtien  opetuksessa  musiikkiliikunnalla  on  kiistaton  asema.  Erityisesti 

rytmiikan  ja  rytmisten  asioiden  opiskelussa musiikkiliikuntaa  käytetään  paljon. Oman 

kehon kautta rytmin kokonaisvaltainen kokeminen nähdään perusteluksi liikkeen käytölle. 

Sitä voidaan hakea esimerkiksi kehorytmejä hyödyntämällä. Rytmin kehollistuessa laulun 

hahmottaminen ja soitinten mukaan ottaminen on huomattavasti helpompaa. 

Lapsen  oppimisprosessi  tapahtuu  kehollisesti  ja  kokonaisvaltaisesti  lapsen  omille 

lähtökohdille  rakentuen.  Liikkuminen  on  lapselle  luontainen  tapa  oppia  ja  tutustua 

ympärillä  olevaan  maailmaan. Musiikkiliikunnan  kautta  tapahtuva  kehollinen  kokemus 

antaa väylän moniulotteiselle oppimiselle. Elämysten kautta saadut kokemukset innoittavat 

lasta uuden kokemiseen ja voivat sitä kautta luoda elinikäisen musiikkisuhteen.  

Musiikkiliikunnan  käyttö  musiikillisessa  valmennustoiminnassa  voi  olla myös 

haasteellista.  Tilaongelmat,  lasten  käytösongelmat  ja  ryhmädynamiikkaan  liittyvät  tekijät 

vaikeuttavat  tai  kokonaan  estävät  musiikkiliikunnallisten  harjoitteiden  tekemisen.  Useat 
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musiikkiliikunnalliset toiminnat vaativat tilavan opetuspaikan harjoitteiden toteuttamiseksi. 

Jotkut  piirileikit  onnistuvat  pienemmässäkin  tilassa,  mutta  esimerkiksi  luovan  liikunnan 

improvisointiharjoitteet  kärsivät  tilan  pienuudesta. Suuremmat  fyysiset  tilat 

helpottaisivatkin  tilaa  vaativien  musiikkiliikunnallisten  harjoitteiden  toteutusta 

musiikillisen  valmennuksen  tunnilla. Opettajan  riittävä  ammatillinen  tietämys  lapsen 

kehityksestä  ja  musiikin  varhaiskasvatuksesta  edesauttaa  problemaattisten 

opetustilanteiden selvittämistä. 

Johtopäätöksenä aineistomme analyysin ja tulosten pohjalta loimme seuraavan kaavion: 

 

KUVA 5. Musiikkiliikunnan käytön merkityskehä. 

Merkityskehä  (kuva 5)  kuvastaa  musiikkiliikunnan  kokemuksellisuuden, liikkeen  ja 

kehollisuuden  jokaiseen  suuntaan  vuorovaikutteisesti  tapahtuvaa  kehää. Musiikkiliikunta 

musiikillisen valmennustoiminnan työtapana tarjoaa liikkeen kautta tapahtuvaa oppimista, 

ja  liikkeen  välityksellä  lapsi  saa  mahdollisuuden  oppia  uutta  kokonaisvaltaisesti  ja 

kehollisesti.  Kokonaisvaltainen  oppiminen  tehostaa  musiikkiliikunnan  kautta  opittavia 

musiikillisia  asioita, ja  liike  tehostaa  kokonaisvaltaisen  kehollisen  oppimisen  hyötyjä. 

Liikkeen  kautta  tapahtuva  kokemus  käynnistää  lapsessa  kokonaisvaltaisen  kehollisen 

oppimisprosessin. Toisin sanoen lapsen toimiessa itselleen luontaisella tavalla liikkumalla, 

musiikillisessa  valmennustoiminnassa  opetettavien  asioiden  sisäistäminen  helpottuu 

kehollisen  kokemuksen  kautta.  Musiikkiliikunnan  kokemuksellisen  ja  elämyksellisen 

Musiikkiliikunta	
musiikillisessa	
valmennus-
toiminnassa	

Kokemuksellisuus	

Kokonais-
valtainen	
kehollinen	
oppiminen	

Luontainen	
liikkuminen	
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luonteen  vuoksi lapsi  saa  harjoitteista  ja  opittavista  asioista  kokonaisvaltaisen  kehollisen 

kokemuksen, jonka avulla uuden opettelu tehostuu entisestään. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Kerronnallisessa  analyysitavassa  luotettavuuden  arviointi  saattaa  olla  jossain  määrin 

ongelmallista  sen  konstruktiivisen  ajattelutapaan  pohjautuvan  luonteen  takia.  Aineiston 

validiteetin tarkastelun pohjana toimivan korrespondenssi- eli vastaavuusteorian luominen 

kerronnallisen  tutkimuksen  pohjalta  on  haasteellista,  sillä  aineiston  analyysi  rakentuu 

pitkälti  tutkijan  omasta  kertomuksen  tulkinnasta  ja  sen  pohjalta  tehdyistä  päätelmistä 

(Heikkinen 2007, 152–153). Pyrimme analysoimaan tutkimuksemme aineiston välttämällä 

liian  pitkälle  vietyjä  tulkintoja,  nostaen  tutkimushenkilöiden  kertomuksista 

tutkimuskysymysten  kannalta  olennaisia  seikkoja  heidän  itsensä  kertomina. 

Tutkimusmateriaalimme  ollessa  melko  selkeää,  mielestämme  ilman  moniselitteisiä  tai 

väärintulkittavia  kertomuksia,  voimme  olettaa  saavuttaneemme  kerronnallisen 

tutkimustavan  mukaiset  validiteetin  kriteerit.  Kertomukset  mahdollistavat  laajentamaan 

maailmankuvaa  ja  sen  ymmärtämistä  (Heikkinen  2007,  153).  Tutkimuksemme 

kerronnallinen pohja antaa mielikuvan vastausten totuudenmukaisuudesta. Meillä aineiston 

analyysin  tulkitsijoina  ei  ole  syytä  epäillä  tutkimushenkilöiden  vastausten  aitoutta  tai 

epäillä niiden todellisuusperää. 

Myöskään  fenomenografiassa  tulosten  luotettavuutta  arvioidessa  ei  pyritä  absoluuttiseen 

totuuteen, vaan tehtyjen ratkaisujen perusteluun ja arviointiin sovelletaan lähinnä totuuden 

koherenssikriteeriä.  Fenomenografisessa  tutkimuksessa  on  tarpeellista  pohtia  myös 

tuotettujen  kategorioiden  ja  kuvauskategorioiden  toistettavuutta.  Lähtökohtana  pidetään 

kuitenkin sitä, että luokat ovat tutkijan konstruktioita, ja on mahdollista että toinen tutkija 

voi päätyä samasta materiaalista toisiin kategorioihin. (Niikko 2003, 39–40.)  

Tutkimuksemme luotettavuuden arvioinnissa voimme siis näiltä osin tehdä päätelmän, että 

vaikka  aineiston analyysin  tulkinta  tapahtui  tietyllä  tapaa  subjektiivisista  lähtökohdista 

pohjautuen tutkijoiden omiin kokemusmaailmoihin, analyysin totuudenmukaisuutta ei ole 

syytä  epäillä.  Tulkintamme  perustuvat  tutkimukseen  osallistuneiden  opettajien  melko 

yksityiskohtaisiin  haastatteluihin  ja  tutkimuskysymyksiämme  käsitteleviin  kirjoitelmiin, 

joiden  pohjalta  nostimme  toistuvasti  esiintyviä  seikkoja,  ja  muodostimme  niiden  pohjalta 
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luokitteluja.  Työmme  luotettavuutta  puoltaa  myös  vahva  teoreettinen  viitekehys,  johon 

analyysimme pitkälti nojaa. 

Tutkimukseen  osallistui  kuusi musiikillisen  valmennustoiminnan  opettajaa,  joista  kolmea 

haastattelimme ja kolmelta saimme kirjoitelmavastauksen. Tutkimuksemme materiaali on 

suhteellisen suppea vastaajien lukumäärästä johtuen. Tehdessämme tutkimuksen parityönä 

mielestämme osallistuvia opettajia olisi voinut olla enemmän. Analysoidessamme aineistoa 

huomasimme  kuitenkin että  tutkimusmateriaali  alkaa  saturoitua,  eli  toistamaan  itseään. 

Tämä  on  yksi  luotettavuuden  merkki  siitä että  tutkimusaineistoa  on  riittävästi. 

Saturoituminen  näkyi  esimerkiksi  mielipiteenä  siitä että  musiikkiliikunnalla  on  erittäin 

tärkeä  rooli  jokaisen  opettajan  valmennustoiminnassa,  ja  kehollisen  kokemisen  kautta 

tapahtuva oppiminen on lapselle luonteenomainen tapa oppia musiikkia. 

Tutkimushenkilöiden  erilaisilla  rekrytointitavoilla  emme  koe  olevan  merkitystä 

tutkimuksen  luotettavuuteen.  Erilaiset  aineistonkeruutavat  tuottivat  eri  määrän 

analysoitavaa  litteroitua  tekstiä.  Nämä  sisälsivät  kuitenkin  yhtä  lailla  vastauksia 

etsimiimme  tutkimuskysymyksiin. Tästä  syystä  emme  näe  ristiriita  kahdella  eri  tavoin 

tuotetulla aineistolla ja niiden luotettavuudella. Ahosen (1994) mukaan aineistonkeruussa 

useiden  menetelmien  käyttö  on  yleensä  suotavaa.  Yhdistimme  tutkimuksessamme  eri 

aineistonkeruun  muotoja,  toisin  sanoen  haastattelua  sekä  kyselyä.  Tällaista  menetelmää 

kutsutaan triangulaatioksi. (Ahonen 1994, 141).  

Tutkimuksessamme  ilmenee  myös  tutkijatriangulaatio,  jolloin  useampi  tutkija  kerää  ja 

analysoi  aineistoa,  esittää  siitä  tulkintojaan  sekä  tekee  yhdessä  johtopäätöksiä 

keskustelujen  pohjalta  (Yrjänäinen  2011,  209). Koemme  tutkijatriangulaation  lisäävän 

tutkimuksemme  luotettavuutta,  sillä  kahden  tutkijan  näkökulmat  tutkittavaan  aiheeseen 

mahdollistivat syvemmän asioiden tarkastelun ja näkökulmien yhteensovittamisen. 

Eettisyyden  käsite  ilmenee  tutkimuksessamme  avoimuutena  tutkimushenkilöiden  ja 

tutkijoiden  välillä.  Tutkimukseen  osallistuneilta  opettajilta  kysyttiin  joko 

haastattelutilanteessa  tai  osana  kirjallista  kyselyä  heidän  suostumuksensa  vastausten 

käyttöön osana pro gradu -tutkielmaa. Tämän lisäksi ilmaisimme selkeästi säilyttävämme 

tutkijoiden anonymiteetin heidän niin halutessaan. 
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7.3 Pohdinta 

Musiikillinen  valmennustoiminta  on  vielä  toistaiseksi  vähän  tutkittu  aihealue. Myöskään 

musiikkiliikunnan  ja  musiikillisen  valmennustoiminnan  yhteensovittamista  ei  ole 

tiettävästi vielä aiemmin tutkittu. Tästä syystä kiinnostuimme tekemään oman pro gradu -

tutkimuksemme  näiden  kahden oletetusta  leikkauspinnasta. Päädyimme  tekemään 

tutkimuksen  parityönä,  koska  koimme  kiinnostavana  yhdistää  kandidaatintutkielmiemme 

aiheet. Parityönä  toteutettu  tutkimus  mahdollisti  tutkijavastuun  jakautumisen  tasaisesti 

kandidaatintutkielmiemme,  Lukkarin Alakoulun  musiikkiliikunta  ja  sosiaalinen 

vuorovaikutus (2014) ja  Piiraisen Musiikki- ja  soitinvalmennus  osana  musiikin 

varhaiskasvatusta (2014) viitekehysten  mukaisiin  osa-alueisiin. Lukkarin  vastuualueena 

oli  tutkimuksen  luku  2,  kun  taas  Piiraisen  vastuulla  pääosin  luvut  3  ja  4,  joita  Lukkari 

osittain täydensi. Tutustuimme  kuitenkin  yhtäläisesti  molempien  spesiaalialaan, ja 

täydensimme  paikoitellen  toistemme  kirjoituksia. Metodologialuvun,  aineistonkeruun, 

analyysivaiheen ja tulosten raportoinnin sekä johtopäätökset toteutimme yhdessä. 

Mielestämme  tutkimuksen  toteuttaminen  parityönä  toimi  kohdallamme  erinomaisesti. 

Yhteistyö  sujui  saumattomasti  jo  usean  vuoden  tuttavuuden sekä  samankaltaisten 

työskentelytapojemme  vuoksi.  Koemme  tutkijavastuidemme  jakautuneen  tasaisen 

kuormittavasti  ja  mielekkäästi. Tutkimus  eteni  asettamiemme  tavoitteiden  ja  aikataulujen 

mukaisesti.   

Musiikillisen valmennustoiminnan kentältä on Suomessa tehty aiemmin vähän tutkimusta, 

joten  erilaisille  tutkimuksille  tämän  aihepiirin  parissa  olisi  tarvetta.  Musiikillinen 

valmennustoiminta toimii  eteenpäin  vievänä väylänä soittoharrastuksen  pariin.  Yhtenä 

tutkimusvaihtoehtona  voisi esimerkiksi  olla  millainen  vaikutus  sillä  on  myöhempiin 

instrumenttiopintoihin?  Onko  valmennustoiminta  toiminut  nimensä  mukaisesti 

valmentavana,  hyvänä  turvallisena siirtymänä soitonopiskeluun, ja  onko  se  edesauttanut 

esimerkiksi  nopeampaa  kehitystä  soitonopiskelussa?  Ovatko  soitinvalmennustunnit 

auttaneet instrumentin valinnassa, ja onko soitonopiskelu jatkunut esimerkiksi pidempään 

kuin ilman musiikillista valmennustoiminnan taustaa olevilla soitonopiskelijoilla? 

Musiikkiliikunnalla on näyttöjä sen toimivuudesta pienten lasten parissa, mutta useasti sen 

harrastaminen  ja  käyttö  musiikinopetuksessa  jää  vähemmälle  peruskoulun 

musiikinopetuksessa. Miksi  musiikkiliikunta  ei  kuulu  läheskään  yhtälailla  olennaisena 
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osana musiikinopetusta esimerkiksi yläkoulun puolella? Vaikuttavatko vähäiseen käyttöön 

esimerkiksi opettajien musiikkiliikunnan koulutuksen puute, tai esimerkiksi nuorten arkuus 

heittäytyä  mukaan liikunnallisiin  harjoitteisiin? Musiikkiliikuntaa  saatetaan  ajatella 

musiikinopettajien  keskuudessa  liian  usein  pelkkänä  kansan- ja  piiritanssin  osana,  vaikka 

todellisuudessa se on myös paljon kaikkea muuta.  

Mielestämme  tutkimus  tarjoaa  työkalun  musiikillisen  valmennuksen  opettajille  koskien 

musiikkiliikunnan  hyötyjä ja  käyttömahdollisuuksia.  Tutkielmassa  käy  ilmi 

musiikkiliikunnan  merkityksellisyys,  perustelut  sille  ja  sen  käytölle.  Lapsen 

kokonaisvaltaisen  kehityksen  kannalta  musiikkiliikunta  toimii oivana  väylänä  lapsen 

musiikki- ja  liikuntaharrastuksen  yhdistämiselle, ja  tarjoaa  myös  vaihtoehdon 

kokonaisvaltaiselle oppimiselle. 

 

Kehosoitin komeasti 
laulun soittaa voi. 
Instrumentti erikoinen 
kovaa, hiljaa soi. 

 
Jalat pienet eteen, taakse 
instrumentin kantaa. 
Pienen pieni vartalo näin 
rytmin lauluun antaa. 

 
Kun melodia korkealle 
liikkuu nopeasti, 

pienet sormet kurkottavat 
taivaankanteen asti. 

 
Aivan oma kehosoitin, 
soittimista parhain. 

Kehittyy se soittokuntoon 
lapsuudessa varhain. 

 
Soitinta ei löydy toista 
yhtä arvokasta: 

Oma kehoinstrumentti 
- se on soitin vasta! 

(Pilviliina Piirainen) 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 
Haastattelupyyntö     24.11.2015 
 
 
Hyvä musiikillisen valmennuksen nykyinen tai entinen opettaja,                  
 
Opiskelemme Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikkikasvatuksen tutkinto-
ohjelmassa,  ja  teemme  pro  gradu  tutkielmaa  työnimellä  ”Musiikkiliikunta  musiikillisen 
valmennustoiminnan  toimintamuotona”.  Pyrimme  selvittämään  missä  määrin musiikillisessa 
valmennustoiminnassa  käytetään musiikkiliikuntaa,  ja minkälaisilla  työtavoilla  ja  harjoitteilla. 
Tutkimushaastateltaviksi toivomme henkilöitä, jotka ovat opettaneet musiikillista valmennusta, 
eli musiikki- tai soitinvalmennusta, tai molempia viimeisen viiden vuoden aikana. 
 
Musiikillinen  valmennustoiminta  toimii  siltana  musiikkileikkikoulun  ja  varsinaisten 
soitinopintojen  välillä.  Musiikki- ja  soitinvalmennuksen  käsittävä  toiminta voi  tarjota  lapselle 
pehmeän  siirtymän  tavoitteelliseen  musiikinopiskeluun,  ja  samalla  tutustuttaa  säännölliseen 
laulun- tai soitonopiskeluun sekä pitkäjänteiseen työntekoon.  
 
Aiemmat  tutkimukset  ovat  antaneet  osviittaa  siitä,  että  musiikkiliikunta  tukee  lapsen 
musiikillista  kehitystä.  Omien  kokemusten  kautta  tapahtuvat  liikkeen  harjoitteet  tarjoavat 
mahdollisuuden  musiikin  kokonaisvaltaiseen  kokemiseen.    Kehollisen  tiedostamisen  avulla 
oppiminen tapahtuu syvemmällä tasolla kuin ilman kehollista kokemista. 
 
Musiikillinen  valmennustoiminta  on  vielä  toistaiseksi  vähän  tutkittu  opetusmuoto  Suomessa, 
jonka  takia  koemme  sen  tärkeäksi  lähemmän  tarkastelun  kohteeksi.  Lisäksi,  vaikka 
musiikkiliikuntaa  on  tutkittu  jo  jonkin  verran,  musiikillisen  valmennustoiminnan  ja 
musiikkiliikunnan yhteyttä ei tietääksemme ole vielä aiemmin selvitetty.  
 
Tämän  sähköpostiviestin  tarkoitus  on  kartoittaa  halukkuuttanne  osallistua  tutkimukseen. 
Alustavan  suunnitelmamme  mukaan  tulemme  keräämään  aineistoa  teemahaastattelulla,  jonka 
pyrimme toteuttamaan kasvokkain. Haastattelun kesto tulee olemaan noin 30 minuuttia. Mikäli 
emme pysty toteuttamaan haastattelua kasvokkain, haastattelun tekeminen verkon välityksellä 
(esimerkiksi  Skype)  tai  puhelimitse  on  myös  mahdollista.  Pyrimme  keräämään 
tutkimusaineiston joulukuun 2015 – tammikuun 2016 loppuun mennessä. 
 
Tutkimukseen  osallistuminen  on  teille  täysin  vapaaehtoista,  ja  voitte  keskeyttää  sen  milloin 
tahansa. Haastattelusta saatua aineistoa käytetään ainoastaan pro gradu -tutkimuksessamme ja 
sen raportoinnissa. Tutkimuksessa haastateltavat tulevat esiintymään raportissa anonyymeina. 
Halutessanne voimme toimittaa teille valmiin tutkimusraporttimme. 
 
Pyrimme tekemään tutkimushaastattelut joulukuussa 2015 – tammikuussa 2016, ja toivomme 
teitä ilmaisemaan sähköpostitse halukkuutenne osallistua tutkimukseen mahdollisimman pian, 
kuitenkin 11.12. mennessä. Samalla voitte ehdottaa teille sopivaa haastatteluajankohtaa sekä -
tapaa. Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksen kulusta ja sen herättämistä kysymyksistä. 
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Ystävällisin terveisin ja 
vastauksista kiittäen, 
 
Sanni Lukkari   Pilviliina Piirainen 
0400 253239   050 355 9651 
sanni.lukkari@student.oulu.fi pilviliina.piirainen@student.oulu.fi 
 
Ohjaaja: 
Juha Ojala  
juha.ojala@oulu.fi  
(musiikkikasvatuksen koulutuksen professori) 
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LIITE 2 

 

Pyyntö pro gradu -tutkimukseen osallistumisesta  14.01.2016 
                         
 
Hyvä musiikillisen valmennuksen nykyinen tai entinen opettaja, 
                  
Opiskelemme Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa musiikkikasvatuksen tutkinto-
ohjelmassa,  ja  teemme  pro  gradu  tutkielmaa  työnimellä  ”Musiikkiliikunta  musiikillisen 
valmennustoiminnan  toimintamuotona”.  Pyrimme  selvittämään  missä  määrin musiikillisessa 
valmennustoiminnassa  käytetään musiikkiliikuntaa,  ja minkälaisilla  työtavoilla  ja  harjoitteilla. 
Tutkimushaastateltaviksi toivomme henkilöitä, jotka ovat opettaneet musiikillista valmennusta, 
eli musiikki- tai soitinvalmennusta, tai molempia viimeisen viiden vuoden aikana. 
 
Musiikillinen  valmennustoiminta  toimii  siltana  musiikkileikkikoulun  ja  varsinaisten 
soitinopintojen  välillä.  Musiikki- ja  soitinvalmennuksen  käsittävä  toiminta voi  tarjota  lapselle 
pehmeän  siirtymän  tavoitteelliseen  musiikinopiskeluun,  ja  samalla  tutustuttaa  säännölliseen 
laulun- tai soitonopiskeluun sekä pitkäjänteiseen työntekoon.  
 
Aiemmat  tutkimukset  ovat  antaneet  osviittaa  siitä,  että  musiikkiliikunta  tukee  lapsen 
musiikillista  kehitystä.  Omien  kokemusten  kautta  tapahtuvat  liikkeen  harjoitteet  tarjoavat 
mahdollisuuden  musiikin  kokonaisvaltaiseen  kokemiseen.    Kehollisen  tiedostamisen  avulla 
oppiminen tapahtuu syvemmällä tasolla kuin ilman kehollista kokemista. 
 
Musiikillinen  valmennustoiminta  on  vielä  toistaiseksi  vähän  tutkittu  opetusmuoto  Suomessa, 
jonka  takia  koemme  sen tärkeäksi  lähemmän  tarkastelun  kohteeksi.  Lisäksi,  vaikka 
musiikkiliikuntaa  on  tutkittu  jo  jonkin  verran,  musiikillisen  valmennustoiminnan  ja 
musiikkiliikunnan yhteyttä ei tietääksemme ole vielä aiemmin selvitetty.  
 
Tämän  sähköpostiviestin  tavoitteena  on löytää  tutkimukseen  osallistuvia  henkilöitä. 
Keräämme  aineistoa  pääasiassa  vapaamuotoisten  kirjoitelmien  muodossa,  ja  pyydämme 
tarvittaessa  täydentäviä  tietoja.  Pyrimme  keräämään tutkimusaineiston tammikuun  2016 
loppuun mennessä. 
 
Osallistumalla tutkimukseen kirjoitelman muodossa suostutte, että kirjoitelmassa esiin tulleita 
asioita  käytetään  tutkimustarkoitukseen,  sekä  osana  tutkimusraporttia. Tutkimukseen 
osallistuminen  on  teille  täysin  vapaaehtoista,  ja  voitte  keskeyttää  sen milloin  tahansa. 
Kirjoitelmasta saatua  aineistoa  käytetään  ainoastaan  pro  gradu -tutkimuksessamme  ja  sen 
raportoinnissa.  Tutkimusraportissa  esitämme  saamamme  tiedot  niin,  että  tutkimushenkilöt 
säilyvät anonyymeinä. Halutessanne voimme toimittaa teille valmiin tutkimusraporttimme. 
 
Pyydämme  teiltä  kirjoitelmaa  tammikuun  2016  loppuun  mennessä.  Lisätietoja  kirjoitelman 
laatimiseksi löydätte seuraavalta sivulta. Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksen kulusta 
ja sen herättämistä kysymyksistä. 
 
Ystävällisin terveisin ja vastauksista kiittäen, 
 
 
Sanni Lukkari   Pilviliina Piirainen 
sanni.lukkari@student.oulu.fi pilviliina.piirainen@student.oulu.fi 
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Ohjaaja: 
Juha Ojala  
juha.ojala@oulu.fi  
(musiikkikasvatuksen koulutuksen professori) 
 
 
 
Ohjeet kirjoitelman laatimiseen 
 

Kirjoittakaa vapaamuotoisesti työstänne musiikillisen valmennuksen opettajana. Koska pro 
gradu -työmme keskittyy tutkimaan musiikkiliikuntaa osana musiikillista valmennustoimintaa, 
toivoisimme kirjoitelman sisältävän tietoa alla mainituista kysymyksistä:  
 

1. Kerro musiikki- ja koulutustaustastasi? (Ikä, sukupuoli, opettajahistoria/koulutushistoria, 
opetatko musiikkivalmennusta/soitinvalmennusta/molempia?) 
 
2. Kerro omasta taustastasi musiikkiliikunnan saralla?  
    Oletko opiskellut sitä? Missä ja kuinka kauan? 
 
3. Kerro mitä mielestäsi sisältyy musiikkiliikuntaan? 
    Millainen rooli musiikkiliikunnalla on mielestäsi musiikillisessa valmennuksessa? 
 
4. Millaista ohjaamasi musiikillinen valmennustoiminta on?  
 
5. Käytätkö musiikkiliikuntaa musiikillisen valmennuksen osana? Jos kyllä,  

• Millaisia harjoitteita? (musiikkiliikunnan osa-alueilta) 

• Kuinka usein käytät musiikkiliikunta 

• Miten lapset kokevat harjoitteet? 
- Miksi et? 

 
6. Musiikillisen valmennuksen näkökulmasta, onko musiikkiliikunnalla mielestäsi vaikutusta 
lapsen yleiseen musiikilliseen kehitykseen?  
 
7. Kerro yleisiä kokemuksia musiikkiliikunnasta osana musiikkivalmennustoimintaa 
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LIITE 3 

Haastattelurunko 
 
Haastateltavan suostumus tutkimukseen: 
- Suostutko että haastattelussa annettuja vastauksia käytetään tutkimustarkoituksessa, ja käytetään 
julkaistavassa tutkimusraportissa nimettömänä? 
 
Taustatiedot: 
 
1. Kerro musiikki- ja koulutustaustastasi? (Ikä, sukupuoli, 
opettajahistoria/koulutushistoria, opetatko 
musiikkivalmennusta/soitinvalmennusta/molempia?) 
 
2. Millaista ohjaamasi musiikillinen valmennustoiminta on?  
Kerro mitä mielestäsi sisältyy musiikkiliikuntaan 
 
3. Kerro oma taustasi musiikkiliikunnan saralla? (Oma taustasi musiikkiliikunnan saralla? 
Oletko opiskellut sitä? Missä ja kuinka kauan?)  
 
4. Käytätkö musiikkiliikuntaa musiikillisen valmennuksen osana? Jos kyllä,  
Millaisia harjoitteita? (musiikkiliikunnan osa-alueilta) 
Kuinka usein käytät musiikkiliikunta 
Miten lapset kokevat harjoitteet? 
- Miksi et? 
 
5. Huomioitko lapsen iän suunnitellessasi millaisia harjoitteita käytät?  
 
6. Kuinka lapset mielestäsi kokevat/hallitsevat harjoitteet tunnilla? Miten havaitset 
asian lapsista? 
 
7. Millainen rooli musiikkiliikunnalla on mielestäsi musiikillisessa valmennuksessa?  
 
8. Musiikillisen valmennuksen näkökulmasta, onko musiikkiliikunnalla mielestäsi 
vaikutusta lapsen yleiseen musiikilliseen kehitykseen?  
 
9. Kerro yleisiä kokemuksia musiikkiliikunnasta osana musiikkivalmennustoimintaa. 


